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Maskva Kėsinasi Užveisti 
Rusais Pabalčio Kraštus*

Amerika ir Anglija Pradės 
Spausti Juozą Staliną

SIUNČIA TENAI 1,709,000 
BEZPRIZORNtNKU”_ I

Lietuvoj. Latvijoj ir Estijoj 
steigiama 3.000 stovyklų 

Rusi’os vaikams

Karo Informacijų Biuras 
praneša iš VVashingtono, 
kad Rusija labai gražiai rū
pinasi savo invalidų ir tar
nautoju vaikais. Girdi. 1,- 
700.000 tokių vaikų šįmet 
.Maskva siunčia i Pabalčio 
kraštus.

Iš viso tenai busią Įreng
ta 3,000 vasarinių stovyklų 
ir 1.000 žaismaviečių tiems 
vaikams.

Prie to da pranešimas pri
duria. kad “gražiausiose iš
laisvintos Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos pajūrio vietose y- 
ra paimti tiems vaikams ge
riausi tų kraštų namai.”

Vadinasi, steigiamos ne 
vien tiktai vasarinės stovyk
los, bet imami ir “geriausi 
namai,” kuriuose, matyt, 
tie vaikai bus apgyvendinti 
pastoviai.

Taigi mes čia matome 
naują kėsinimąsi užveisti 
rusais Pabalčio kraštus. Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos 
gyventojai areštuojami ur-

Komisarų turtai 
Amerikoje

Molotovo švogeri* valdo 
kelias kompanijas

Koiumnistas Danton Wal- 
ker pereitą savaitę Bostono 
“Traveler” praneša šitokią 
naujieną: “Molotovo švoge
ris. Sam Carp, Bridgeporte 
turi nuosavą gazolino stotį. 
Be to da Carp turi 34 kitas 
nuosavas gazolino stotis, o 
pne to da valdo skystojo 
kuro kompaniją ir aliejinių 
pečių (oil bumer) kompa
niją. Pagaliau jisai turi Įs
teigęs Carp Importing Co. 
ir, sakoma, esąs dar Am
torgo direktorius."

“Amtorgas.” tai Sovietų 
valdžios agentūra, kuri ve
da prekybą tarp Amerikos 
ir Rusijos. Per Amtorgo 
rankas eina didelės pinigų 
sumos. Butų Įdomu patirti, 
kur Molotovo švogeris gavo 
kapitalų Įsigyti tiek daug 
kapitalistiškų biznio jstai- 
PĮ-

ČECHAI NORI BUT LAIS
VI NUO MASKVOS

LONDON (LAIC)—Lon
done susikūrė cechų opozi
cinė grupė prieš Benešą ir 
jo valdžią. Grupės priešaky 
stovi cechų generolas I>cv 
Prcbala. 1939 metais, Ce
ciliją vokiečiams užėmus, 
gen. Prchale emigravo j 
Lenkiją ir ten pradėjo for
muoti cechų legijonus. To 
generolo grupė Benešo val
džią vadina Sovietų kvis 
lingais. Grupė Įsisteigė Lon
done, 16 Thurloe St., ir lei
džia savo biuletinius—The 
Czech Press Service.

Tarpe kitų asmenų, gru
pėje figūruoja V. Lezak- 
Borin, Vaclav Mišek, Karei 
Locher, Jiri A. D. Berti, J. 
Kratochvil ir kiti

mu ir grūdami i Sibyrą, oi 
jų vieton Į PabaltĮ atveža- Į 
mi iš Rusijos jauni “bezpri-j 
zornikai,” tai yra, likę l»e! 
tėvų ir nežinia kam priklau
są vaikai. Jiems, žinoma, 
bus statomos rusiškos mo
kyklos. rusiški mokytojai, 
lūšiški vadovėliai, vienu žo
džiu — bus platinama rusų 
liojševikų dvasia. Užaugę 
tie 1,700,000 “bezprizorni- 
kų” bus jau ne lietuviai, ne 
latviai, bet tikri rusai. Sta
lino diktatūros auklėtiniai 
—komsomolcai.

Taip šitą Maskvos planą 
supranta ir Ajnerikos Lietu
vių Informacijos Centras 
New Yorke, kurios šios sa
vaitės pranešime sako:

“Savaime prašosi klausi 
mas. kokiems galams tok
sai masinis vaikų gabeni
mas į Pabaltijį?

“Visiems yra žinoma, 
kad. klimatiniu požiūriu. 
Pabaltis nėra pati geriau
sioji vieta. Vasara ten trum
pa. Be to, neretai ir pusė
tinai šaltoka. To nepaisant, 
pasirinktas tik Pabaltis.

“Ar tik nesirengia Mask
vos valdovai šia, regimai 
nekalta, skraiste prisideng
dami — vykdyti Fabalčio 
rusinimo planą?

“Bukime tikri, kad į Pa
baltĮ atgabenti ‘bezprizor- 
nikai’, tikriausiai, ten ir pa
siliks. Tolimesni šio plano 
etapai mums taip pat vra 
aiškus: vaikai bus Įtikinėja
mi. kad tai yra jų naujoji 
‘tėvynė,’ kad jie turi tapti 
‘Sovietinio Pabalčio’ sąmo
ningais ir pavyzdingais pi
liečiais. ir t.t. Metams bė
gant. vaikai, girdi, apsipras, 
pripras.

“Mes buvom liudininkais 
jau ne vieno sovietų fantas
tinio užsimojimo. Dvide
šimt metų atgal stebėjome 
net kralikų grandiozinės 
produkcijos vykdymą pigiai 
maisto atsargai gaminti — 
tik pašaro pritruko. Neabe
jojame. kad ir vaikų akli- 
matizavimo planas susi
lauks tokio pat skandalingo 
finalo.

“Tik kam beprasmiai 
žaisti nekaltų vaikučių liki- 
mu?

AMERIKOS LENKAI 
PRIEŠ LIUBLINO 

“VALDŽIĄ"

Massachusetts lenkų or
ganizacijų. suvažiavimas 
pereitą nedėldienį pasmer
kė Liublino kvislingų “val
džią” ir pareiškė pageida
vimą. kad Lenkijon tuojau 
grįžtų teisėta lenkų vyriau
sybė iš Londono.

ORGANIZUOS DARBUS 
BEDARBIAMS

VVashingtono vyriausybė 
jau galvoja apie bedarbių 
aprūpinimą darbu, kuomet 
pasibaigs karo užsakymai ir 
daug darbininkų bus atleis
ta. Kad aprūpinti tokius be
darbius darbu, bus statomi

Jiaštai, tiesiami nauji vieš
keliai, ir Lt. Tai yra miru- 

siojoj prezidento Roosevel
to numatytas planas.

HITLERIO ŽVALGYBININKAI JANKIŲ NELAISVU
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' Amerikos kareivis su šautuvu rankose augoja Vokietijoj suimtus geštapi- 
ninhus Visi jie bus teisiami kaip? karo kriminalistai.

Rusija ruošiasi nau- Į Paštas garo per 
jam karui? I nosį

Sovietai stato 
cerkves

Karo tarnybon šaukiami 
15-16 metų berniukai

TJuciio maivi jlfuzict: ▼ IIVICIJO JZIKVJV
jaučia, kad ji turės naują 
karą. Pereitą penktadienį 
buvo pašaukti karo tarny
bon visi 15-16 metų berniu
kai.

Iki šiol tokie jauni žmo
nės niekados nebuvo armi
jon imami. Tokių kareivių 
Rusija tikisi sumobilizuoti 
“bent kelis milionus” — gal 
tris. o gal septynius.

Ryšium su tuo vienas ra
dio komentatorius pasakė: 
“Su Japonija nišai neka
riaus, gi Europa dabar yra 
išvargusi. Tai kam toks pa
siruošimas ir 6U kuo norima 
kariauti?”

Neteks stebėtis, jei Stali
nas apsivers ragožiumi ir 
da kartą apvogs savo buvu
sį konkurentą Trockį. Bol
ševikų vadas gal atgaivins 
“amžinos revoliucijos” Šu
kius, kam savo laiku jis pa
sivogė Trockio nesąmones, 
“piatilietkomis” vadinamas.

Europos žmonės susirūpi
nę. Jie mano, kad Maskvos 
agentai komunistai vėl kels 
revoliucijas, kaip jie darė 
tuoj po pereitojo karo. Bet 
Amerika laivų po karo tu
rės daug; ji galės depor
tuoti visus Stalino agitato
rius.

REIKALINGOS RAŠOMO
SIOS MAŠINĖLĖS

LAIC raštinei reikalingos 
dvi rašomosios mašinėles. 
Pardavimo pasiūlymus pra
šoma adresuoti į Lithuanian 
American Information Cen- 
ter, 233 Broadway, Nevv 
York 7. N. Y.

ŽENIJASI 101 METŲ 
SENIS

Racine, Wi». — James 
(’ooper, 101 metų amžiaus 
našlys, šią savaitę išsiėmė 
čia leidimą apsivedimui. Jis 
buvo vedęs jau tris kartus. 
Dabar jis tuokiasi su 62 me 
tų našle. Anot to pasakymo 
—“žilė galvoj, velnias vuo- 
degoĮ.”

i Jo pareiga ne ccnzuruoti 
laikraščius bet pristatyt

juos skaitytojams

Amerikos paštas buvo 
prikibęs prie “Esęnire" žur
nalo, kad tūli jo talpinami 
piešiniai esą “žemiau pado
rumo normos.” Ir šituo pa
siremdami tam žurnalui bu
vo atimtos “antrosios kla
sės” siuntinėjimo privilegi
jos. Tą pašto viršininkų cen
zūrą patvirtino ir apygardos 
teismas.

Žurnalo leidėjai apeliavo 
j U. S. Court of Appeals. ir 
Apeliaciniai Teismo Rūmai 
grąžino žurnalui antrosios 
klasės privilegiją. Savo 
sprendime Apeliaciniai Rū
mai pasakė: pašto pareiga 
yra ne cenzunioti laikraš
čius. bet kuo greičiausia pri
statyti juos skaitytojams, 
nepaisant ar sniegti ar lyja.

Sveikintinas nutarimas!

Japonai bombarduo
sią Amerika

Japonai skelbia, kad jų 
balionai su bombomis tuo
jau pradėsią lėkti per Paci
fiko vandenyną ir bombar
duosią Amerika. Reikia pa
sakyti, kad tokius baliunus 
japonai ir dabar jau leidžia 
Amerikon. Oregon valstijoj 
anądien kun. Archie Mit- 
chell su savo žmona ir ke
liais svetimais vaikais išėjo 
girion pasivaikščioti ir rado 
kalnuose nukritusį japonų 
baliuną. Vienas vaikas pri
ėjęs prie to baliuno kažin 
ką patraukė, ir Įvyko bai
sus sprogimas, kuris užmu
šė kunigo žmoną ir 5 vai
kus.

SUMAŽINS PROPAGAN
DOS IR CENZŪROS 

STABUS
Ateinantį menesį VVa

shingtono busią sumažinti 
Karo Informacijų Biuro 
(OWI). ir Cenzūros Biuro 
štabai. Reiškia, bus paleista 
dalis tarnautojų. Ypač rei
kėtų išvalyti Karo Informa
cijų Biurą.

Bet katalikų nerems, ties šie 
•są “fašistai”

TvrvlAotri L ii rl iZiTi vo et ia

“Nova ja Zaria" (“Naujoji 
Aušra”) praneša, kad San 
Franciscoje Ukrainos dele
gatas Manuilskis turėjęs su 
Pakarpačic rusinu popu Sa
mdų pasikalbėjimą apie ti
kybos klausimą Sovietuose.

Manuilskis yra žinomas 
Komintenio agentas, taigi 
tyro kraujo bolševikas, ta
čiau tvirtai remia popų vie
lą.

“Jus manot, kad aš esu 
bedievis.” tarė Manuilskis Į 
popą Samailą. “Taip negal
vokite. Mes gerbiam cerkvę 
(bažnyčią) ir remiam tyrąjį 
religinį judėjimą. Rusų pra
voslavų cerkvė suvaidino 
svarbų vaidmenį tėvynės ka
re (v otečestvennoj vojnie), 
ji naudojasi musų palanku
mu ir pasitikėjimu. Mes sta
tom cerkves visur, kur tik 
reikia.”

Tačiau katalikų Sovietu 
Rusija neremsianti, nes ka
talikai pasirodę esą “fašis
tai.” (LAIC)

SUNKIOS BAUSMES MĖ
SOS PELNAGROB1AMS

Federalinio teismo teisė
jas Ford pareiškė Bostone, 
kad lengvos bausmės mėsos 
spekuliantams nieko negel
bsti. Katrie ima už mėsą 
daugiau kaip valdžios nu
statytos “lubos.”’ tokie pel- 
nagrobiai nuo dabar busią 
sodinami kalėjimai) nuo 6 
iki 12 mėnesių. Jam pritaria 
ir kiti teisėjai. Taigi lietu
viai mėsininkai turėtu pasi
saugot, kad nepatekti už 
grotų.

NORVEGIJA PERKASI 
DUONĄ

Iš Oslo pranešama, kad 
Norvegijos valdžia užsakė 
180,000 tonų mgių Argenti
noj, 180.000 tonų kviečių 
Kanadoj ir 60.000 tonų ru
gių Švedijoj, nes norvegams 
jau pritruko duonos.

REIKALAUS NUSILEIST 
VETO KLAUSIMU

Pati rusu delegacija San 
Franciscoj neturi drąsos to
kį siūlymą Maskvos dikta

toriui daryti

Jungtinių Tautų Konfe
rencija San Franciscoj ne
gali užbaigti savo darbų, 
nes Stalinas užsispyręs rei
kalauja sau “veto” teisės. 
Jis nori, kad jis galėtų Sau
gumo Tarybai uždrausti ne 
tiktai ginklą vartoti prieš 
agresorių, bet uždraust jai 
net ir svarstyti kas yra ag
resorius. Ta uždraudimo 
galia ir yra “veto.”

Amerika. Anglija. Fran
cuzija ir Kinija, kurios su
daro Saugumo Tarybą, to
kiai “veto” galiai yra prie
šingos; tik vienas Stalinas 
nori būti diktatorium.

Rusų delegacija, kuriai va 
dovauja ambasadorius G no-' 
myko. laikosi Stalino Įsaky
mo. Kitaip galvoti ji nedrįs-' 
ta. Gromyko neturi drąses 
net pasiūlymų Stalinui da
rvti.--

Todėl Amerikos delegaci- 
’a kreipėsi Į prezid. Truma- 
ną ir patarė jam, kad Wa- 
shihngtono vyriausybė pra
dėtų daryti spaudimą į Ru
sijos diktatorių. Toks pat 
patarimas duotas ir Londo
nui. Todėl Amerika ir An-' 
°dija dabar pradės spausti 
Staliną, kad jis nusileistų 
didžiumai ir atsiimtų tą 
“veto” reikalavimą. Nes jei
gu Saugumo Taryba netu
rės teisės spręsti tarptauti
nius ginčus, kaip Stalinas 
nori. tai tokios organizaci
jos nenorės užgirti nei A- 
merikos Kongresas, nei An
glijos parlamentas, nei jo
kia kita demokratinė šalis.

Ir ištiesų, kokia tada bu
tų prasmė kurti aparatą pa
saulio taikai palaikyti, jei
gu jau iš kalno tam apara
tui atimama galia veikti?

Kaip Rusijos diktatorius 
reaguos Į Amerikos ir Ang- 
ijos spaudimą, kol kas aa 
sunku pasakyti.

Tuo tarpu Berlyne turėic 
susirinkti Keturių Didžiųjų 
Alijantų Kontrolės Taryba, 
kad galutinai susitarti dėl 
Vokietijos valdymo.

Rooseveltas, Churchhillas 
ir Stalinas Jaltos konferen- 
ijoj yra nutarę, kad Vokie

tija turi but padalyta į 4 
zonas; vieną zoną kontro
liuos amerikiečiai, antrą an
glai, trečią franeuzai, o ket
virtą rusai. Visų armijų šta
bai turi but Berlyne.

Bet Berlyną dabar valdo 
rusai, ir iki šiol jie neįsilei
džia tenai nei alijantų laik
raštininkų. nei jų valdžių 
atstovų. Tas, žinoma, labai 
erzina alijantus, o juo la
biau, kad Berlyną amerikie-

DETROITO POLICIJA 
MOKINASI...

Ko ji mokinasi? Mokina
si armijos puolimo taktikos, 
kad ateity galėtų suvaldyti 
darbininkų subruzdimus. 
Taip rašo laikraščiai.

tiai galėjo paimti dviem sa
vaitėm pirmiau, negu rusai, 
bet pasitraukė nuo jo var
tų, kad Stalinui, kaip dide
liam “maršalui,” butų dau
giau “unaro.” Ir įvažiavę 
Berlynan amerikiečių veži
me, rusai dabar atsisako 
mūsiškius tenai Įsileisti. Dėl 
to santykiai tarp demokra
tinių valstybių ir totalitari
nės Stalino diktatūros pasi
darė labai įtempti. Alijantų 
spauda kritikuoja nedrau-

fingą Maskvos politiką, o 
laskva kritikos negali pa

kelti. Stalinas jau sako, kari 
Amerikos laikraščiai “kurs
to karą tarp Amerikos ir 
Rusijos,” ir jis driso net iš
sižioti, kad tokie laikraščiai 
turėtų but uždaryti. Jis no
rėtų, kad Amerikos spauda 
garbintų jo diktatūrą.

Iš rusų okupuotų kraštų 
ateina požemio keliais ži
nių. kad tenai vyksta bai
sus teroras ir žmonių žudy
mas. Gal dėl to Stalino žval
gyba ir neįleidžia tenai lai
svos užsienio spaudos atsto
vų.

Ir tokia “įtempta atmos
fera” bus tol, kol Maskva 
bi’osis demokratinio pasau
lio.

Bolševikai “laisvina” 
ir Daniją

Užėmė danų salą Baltijos 
juroje

Bolševikų Rusiia iškirto 
naują šposą. Stalino įsaky
mu raudonarmiečiai užgro
bė Danijos salą Baltijos ju
roje.

Nora Danijos vyriausybė 
protestavo, Maskva jos pro
testų nepaisė. Tuomet buvo 
duota žinia Anglijai ir A- 
merikai. Užsienio reikalų 
ministras Eden dabar pra
neša. kad toji sala buvus o- 
kupuota “tik laikinai” ir 
bolševikai turėsią ją apleis
ti.

Danija yra neutralė vals
tybė, ir toje saloje nebuvo 
nei vieno vokiečio. Todėl 
Stalino žygį danai skaito 
neprietelingu elgesiu, kęsi- 
nimusi į Danijos nepriklau
somybę.

15 OKINAVOS JAPONAI 
BĖGA NUOGI

Amerikiečiai jau baigia 
užimti Okinavos salą. Pri
spirti prie kranto, japonai 
mėgina bėgti į kitas salas. 
Jie bėga visai nuogi, tik pa
siėmę su savim rankinių 
bombų. Bet Amerikos karo 
laivai užkirto jiems kelią, 
ir kol kas nei vienas japo
nas nepasiekė kitos salos.

$500 UŽ VIEDRĄ 
VANDENS

Kinijos sostinėje čunki- 

niii pritruko vandens. Dum

blinas vanduo is Yangtze li
pęs esąs parduodamas no 

500 kiniškų dol iių už 

rą. Kinijoj bai i inflia . •>.. 
pinigai turi labai mažą ve;--



Xntras puslapi*

koks tikslas demo
kratinėms VALSTY

BĖMS TAR iŠ SL MAS
KVOS D1KY ^TORIUM?

Toki klausimą stato “Nau 
jienos.” Paminėjęs, kad y- 
ra ruošiama da viena “tri
jų didžiulių” konferencija, 
Chicagos dienraštis rašo:

“Prezitk.it.as Trum.' n. 
premjeras Churc’iillas įešai 
išrcčškė vilti, kad juodu etru- 
kus galėsią pasimatyti s • mar
šalu Stalinu Y.:. :• darnus h- 
džiausios pas angos, kad vėl 
Įvyktų ‘trijų didžiųjų’ susiti • 
kimas.
“Bet kai kurie spaudos ko- 

mentatoniai Ame’ Koje abejo-Į 
ja, ar verta šitok;as konferen- 
cjas turėti. Ir ne be reikalo. 
Ką gera davė Jungtinėms Val
stybėms ir deni / ratinėms t; 
toms bendrai Teheranas ir -J 
ta?

“Tie valsty ų galvų pasikal
bėjimai buvo naudingi Rusijos 
diktatoriui. Jisai iš jų paėmė 
visa, Ką tik galėjo, laimėdamas 
stambių koncesijų sau ir So
vietų Sąjungai- Bet už tas kon
cesijas jisai atsilygino tikta 
prižadais, kurių jisai faktinai 
nei vieno nepildo.
“Kok-i gi tad tikslas tartis 

su juo dar kartą, neturint jo
kie L.žtikri -no. kad dabar jo 
žodis reikš daugiau, negu pra
eityje ?
“Dar kitas dalykas, kiekvie

ną kartą, kai prez. liv seveitas 
ir premjeras Churchi: < s norė
davo pasimatyti su kalinu 
juodu turėdavo keliauti j so
vietų kontroliuoja..,ą ten’tori- 
ją arba i pačią Rus,ją Stali
nas būdavo ‘perdaug užimtas’ 
išvažiuoti ’oli iš savo šalies. 
Bet pase o akyse atšlyda
vo, kad sovietu premjeras 
‘svarbesnis’ vak. as už visus, 
jeigu kitų valstyoių galvos va
žiuoja pas jj, o ne jisai pa 
juos.

šitoj “Sandaros” galvose
ną yra iaug nenuosakumo. 
Ji pati pastebi, kad valsty- 

' bės, kurios greitai iškyla, 
greitai ir susmunka. Kodėl 
tat kitokia turėtų but tota
litarinės Rusijos paskirtis? 
Stalino despotizmas turės 
žlugti, kaip žlugo Mussoli
nio ir Hitlerio diktatūros. 
Kuo daugiau tautų jis pasi

ngiems, tuo greičiau ateis 
jam galas. Kai rusų liaudis 
išsilaisvins, su ja bus gali
ma sugyventi.

KAM TARNAUJA TAS 
OFFICE OF WAR 
INFORMATION?

’Vashingtone yra Įsteig
tas Office of War Informa
tion, lietuviškai sakant — 
Karo Informacijų Biuras. 
Jo tikslas — teikti spaudai 
žinių. Mums jis nuolatos 
siuntinėja “Baltic News 
Bulletin’ą.” kur paduoda
mos neva žinios iš Pabalčio 
kraštų. Bet ištikrujų tai nė
ra žinios, o bolševikų pro
paganda. Mes da nesam 
matę tose “infonnacijose” 
nei vienos žinios kaip bol- 
. evikai persekioja Pabalčio 
kraštų žmones, kurie neno
ri Stalino diktatūros. Prie
šingai Pabalčio kraštų pa
vergėjai t se “informacijo
se” yra vadinami “liberato- 
riais’’ (“išlaisvintojais”), o 
žmonės, kurie nori but nuo 
tų “liberatorių” laisvi, yra 
šmeižiami.

“Baltic News Bulletin” 
labai mėgsta kartoti, ką a- 
pie Pabalčio kraštų žmones 
rašo bolševikų spausdiniai 
ir ką kalba Maskvos agen
tai ; bet jis niekad neparašo, 
ką Pabalčio gyventojai kal
ba apie bolševikų diktatū
rą.

Pavyzdžiui, balandžio 26 
laidoj šito Biuro biuletinis

KELEIVIS. 50. BOSTON.

TAS LAIVAS BUVO PERPIAUTAS PUSIAU

Čia yra parodytas anglų skraiduolis “Curaeoar.” kuri kitas anglų laivas per- 
j i >vė pusiau. Tai Įvyko per didelį rūką Airijos pakrašty. “Curacoa” nuskendo i 
7 minutes: su juo žuvo 338 gyvybės. Jj perpiovė “Queen Mary,” kuri vežė 15 
tūkstančių amerikiečių kareivių. Ta nelaimė atsitiko 1942 metais, bet tik da
bar buvo paskelbta.

Anglija Buvo Jau Arti 
Susmukimo

Ministerių kabinetas jau ta- merika su Anglija turėjo 
paleisti darban 12,000 bom- 
banešių.

Iš anglų armijos po Dun-

rėsi bėgti Kanadon

Tamsiausios Anglijos die-
nos buvo 1940 metais, kaijkirko buvo likusi tiktai vie- 
susmuko Francuzija ir kai na pilnai Įrengta pėstininkų 
anglų armija, palikusi savo divizija, kuri turėjo 300 
ginklus ir amuniciją, turėjo lengvų tankų ir 100 lauko 
bėgti per Dunkirką namo. kanuoliu.

Tai buvo visos Anglijos 
Jeigu vokiečių karo vado-Įkaro spėkos, 

vybė butų tada susivokus,. Matyt, vokiečiai šito fak- 
kiek Dunkirko katastrofa' nežinojo, jeigu jie tada 
pakirto Anglijos jėgas, ji nepadarė invazijos. O jeigu 
butų galėjusi lengvai pada- žinojo, tai turbut nepasiti
ki Anglijon invaziją ir ka- • kėjo savo laivyno spėko- 
rą laimėti, nes Amerika ne- mį?> nes invazijai reikia 
butų suspėjusi pristatyti an- daug kovos ir transporto 
glams pagalbos. Prie to, ir laivų. Vietoj daryti invaziją 
Amerika tada nebuvo da tuojau, jie pirma norėjo da 
pasiruosus, ji da nekariavo, sunaikinti anglų aviaciją. Ir 
Komunistai tada organiza- jje paleido darban daugiau 
vo streikus ginklų fabrikuo-' - *
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Maskvos komedijantai
Lietuvių komunistų spau

da pritvinko džiaugsmu.

taip pat žydų kilmės vyrai. 
Hitleris žydų ėdikas, bet

Blumą nesuėdė; Stalinas— 
neva žydų draugas, bet suė-(Brooklyno ‘Uisvė” ir Chi-ijj Alt'ri'*ir E,.iįehį.

j cagos Vitais- praneša to-: Tameyra skirtumas, ir
kią naujieną . : už ji kiekvienas “ščyras fa-

Soyietų vyriausybe apdo- ;.istį.. „ irt-
vanojo Lietuvą Vilniaus} komunii£us.” ’ 
atstatymui ji paskyrus net ,
35 milionus rublių, o visos San Francisco komedij 
Lietuvos atstatymui — 200' 
milionu rubliu!

“ščvrus

Išrodo, kad tai didelės 
sumos, bet... kiek yra ver
tas Stalino rublis?

Jo oficialus kursas — 20 
centų

užėjus, kaip ardyti radijo 
imtuvus, gazolino pilstytu- 
ves, žodžiu — viską, kas tik 
galėtų but priešui naudin
ga

is oro buvc leidžiami že
mėn teoretiniai priešo para
šiutininkai, o vidaus sargy
ba (home guard) buvo mo
kinama juos šaudyti. Net 
pats karalius Jurgis moki
nosi šaudyt iš tommy-gun.

Tai taip ruošėsi Anglija, 
kuomet vokiečių reichsmar- 
šalas Goering Įsakė savo a- 
viacijai sunaikinti Anglijos 
orlaivius ir ruošti vokiečių 
armijai kelią Į Angliją

San Francisko konferen
cija nedavė to, ko iš jos 
laukė žmonių laisvės ir tai
kos šalininkai.

Da nesukurta Jungtinių 
Tautų organizacija izoliavo 

nuo laisvės ir taikos.Jei taip — iš 35 milionu ~.av - - , .
rublių bus tik septyni milto- Agresoriui suteikta teise ve
nai doleriu; o iš 200 milio- sav') maitintojus.
nu rubliu — 40 milionu do-Į Sltos“tautų vadas Stalinas. Jis 

nori eit Hitlerio keliu — 
grobti svetimas

lerių.
Na, ir atstatyk visą Lie

tuvą už 47 mlionus dolerių!
Bet palaukite, tai yra tik 

pradžia komedijos. Stalino

žemes ir 
vergti silpnas tautas! Jis 
sutrypė Atlanto Čarterj, jis

rublis nėra vertas nei 20 Paniekino Keturias Laisves, 
centu!

Bet anglai atsilaikė. Vie- lerių!

Kiek verias rublis?
Mano supratimu. Ameri

koje ta Stalino “bumaška” 
neverta ir cento. Bet saky
sime, kad “draugai” Bimba 
Pruseika ir kiti duotų po 
centą — kiek gausime iš 
235 milionu rublių?

Viso labo tik 235.000 do-

Tai ką su jais atstatysi? 
Amerikoje vienas geras 

' “bildingas” kainuoja dau
giau.

Jei neklystu, Chicagos 
Lietvuių Auditorija kaina

ną dieną jie numušė žemėn 
130 priešo orlaivių: kita 
dieną vokiečiai prarado 
150 lėktuvų, trečią dieną 
net 180! Anglų ūpas paki
lo. Atsirado viltis atsilaiky
ti. Tuo tarpu Vokietija Įsi
vėlė i karą su Rusija ir A- Bent jau už tokią sumą bu-

Bet tegul jis žino, kad 
nebėra Čengis Chano, nebė
ra Hitlerio ir Mussolinio; 
tegul jis žino ir tai, kad tu
rės griūti ir jo kruvinas sos
tas.

Laisvės troškimas yra toks 
daiktas, kurio negalima ap
kalti pančiais. Už laisvę 
žmonės kovojo ir kovos!
“Pointai” lipa j medi

Mėsos rinkoje siaučia tik
ra anarchija. Krautuvės ne
turi mėsos, bet juodojoj rin
koj jos yra.

Kainų administracija ne
galinti suvaldyti spekulian-

vo virs 200,006 dolerių.'^ bet jaj nesunku mažinti
“pointų” vertę. Reikia vis 
daugiau “pointų” mėsai ir 
prezervams.

Trumpai sakant, “poin-

vo parduota šėrų ir bonų.
Taigi, taigi — visai Lie

tuvai vos tiek. kaip Chica-

merika. Su Rusija vokiečiai 
butų lengvai apsidirbę, bet 

kaip 3,500 bembanešių, ku- Amerika juos paklupdė. A- 
rie pradėjo griauti Londo-'čiu Amerikos galybei, buvo 

‘ ną pikietuoti prezidentą ’ ną, Liverpooli, Coventry ir išgelbėta ne tiktai Anglija,
i Rooseveltą. kad jis neitųfĮjtus Anglijos miestus su bet ir Rusija.
prieš Hitlerį, su kuriuo jų: baisiausiais rezultatais. !------------------

' Stalinas buvo padaręs pa
garsėjusį “krauju sucemen- Bet anglai gynėsi taip ga-i 

! tuotą sojuzą.” biai, kad turėdami tik 500
1 Anglijos padėtis tuomet 
'buvo tokia rusti, kad minis
terių kabinetas slaptam su- 

Isirinkime jau tarėsi bėgti į į Kanadą. Tik vienas Chur
chill buvo priešingas ir pa
sakė imsiąs į rankas gink
lą ir kovodamas žusiąs Lon- 

idono gatvėse, bet nuo prie- 
j šo nebėgsiąs.

Šitus faktus Anglijos 
spauda paskelbė tik dabar, 
kai Vokietija jau sugriuvo.

Po Dunkirko anglai buvo 
likę beveik be ginklų. Jie 
turėjo tik 500 orlaivių. Tai 
buvo tik “lašas juroj,” jei
gu atsiminsime, kad Vokie- 

' tijes militarizmui sutriuš- i kinti šių metų pavasarį A-

_____  . w
į sc ir vžurivu i vv

. cituoja suomių tautos rau- 
Amerikai nėra ’ kio iencalc kvislingą Kuusineną,

kuris protestuoja prieš Suo
mijos premjero Paasikivio 
padarytą parlamente pareiš
kimą. Kuusinenui nepatin- 

kad tas pareiškimas 
“did not contain everything 
that would be realized la
ter.”

Toliau Karo Informacijų
Biuras aiškina, kad Paasi
kivio programoj visai nėra 
žodžių “socializacija” ir 
“liaudies tribunolai.” Tai, 
esą, turbut dėl to, kad tie 
žodžiai butų sukėlę nerimą 
“buržuazijos tarpe.”

Da toliau, 2-ram puslapy. 
Biuras cituoja savo biuleti- 
ny finų konąunistų “Vapaa

žeminti savo prestyzą. Ne Rn 
sija išgelbėjo Amer ką no* 
Hitlerio, o Amerika Rusiją. 
Ne Amerika šiandien laukia 
maisto pi . duktu ir drabužių iš j 
Rusijos, •’ Rusi a iš Amerikos. 
Tai kam Jurginių Valstybių 
prezidentai turi lenktis Rusi
jos valdžiai, kuri dargi nėra 
žmonių išrinkta?”

Pasakvta tikra tiesa.* e
NEREIKIA PASIDUOTI 

PESIMIZMUI

“Sandara” labai pesimis
tiškai žiuri Į Europos ateitį. 
Esą—

“Hitleris sv ■> laiku pasigyrė 
jog nacių viešpatavimas n- - 
lems Vokietijos ateitį tūkstan
čiui metų. Ką j’s manė, buvo 
visai kas kita. n^gu ištikrujų 
atsitiko. Vokietija per tūkstan
tį metų jaus pasėkas dabarti
nio besąlyginio , asidavžmo ir 
jos militarinė oajėga vargiai 
ar kada nors beatsistatys.
“Vokietijos imperija gali i i- 

efti tais pačiais keliais, kuriais 
nuėjo Holandija, Švedija. Ispa
nija. Turkija ir nan. Staigiai 
iškyla ir staigiai sugriuva. 
Tikrenybėje, Bismarko ukur- 
toji imperija neišgyveno nei

Saną,” kuris šmeižia suo- 
’ ;ių teisėją Hornborgą, ku
rį maršalas Mannerheimas 
paskyrė komisijos pirminin
ku. kad paruoštų raportą a- 
pie Suomijos karo nusikal
tėlius.

Teisėjas Hornborg yra iš
sireiškęs, kad komunistų 
steigiami “liaudies tribuno
lai” sąvo priešams žudyti 
yra nesutaikomi su šiaurie
čių teisingumo principais. 
Žmogų negalima nužudyti 
vien dėl to, kad jis nesutin
ka su tavo pažiūromis, sako 
teisėjas Hornborg. Kiekvie
nas nusikaltimas turi butšimto metų. Dabar ji yra nc nno(}ugniai ištirtas ir tik tu-kritusi iki pat dugno. “Europoje tversis naujoskombinacijos. Sovfetų Rusija aiškiai siekia paveldėti tą, kas iškrito iš H tlerio rankų. Ji pasigriebė Lenxiją. Balkanus, Austriją, Baltijos ša!;- ir gerą šmotą Vokietijos. R ingasai ko nunizmas išsilieja Į visas

nt aiškių Įrodymų galima 
daryti sprendimą. Todėl ir 
Suomijos karo nusikaltėlių 
raportui paruošti reikėsią 
daugiau iaiko, negu iš pra
džios buvo manyta, sako 
teisėjas Hornborg.

Šitoks mokyto juristo nu
sistatymas labai nepatiko

puses. naikindami.. .emokra- komunisUms ir jie jj įšp|u. 
tybės likučius. Kol 1 as toli- - - - - - * -- -mesnius jo žygius nulaiko a-merikiečių ir a/iglu armijos.Bet kas atsitiks kuomet tos armijos b is ištrauktos .'š Europos kct'inento? Apie tai nėra sm u nei galvoti.’

do. Išplūdo ir reikalauja, 
kad jis butų pašalintas.

Washingt©no Office of 
War Information cituoja fi
nų komunistų atakas prieš 
teisėją Hornborgą ir prita

ria, kad jisai “clumsily at- 
tempting to throw in ad- 
vance his authority to de- 
fend Finns responsible for 
war.” Jis turįs but pašalin
tas vien dėl savo nusistaty
mo, kad “political mistakes 
are not punishable as cri
mes.”

Ir visą šitą komunistų 
propagandą Office of War 
Information spausdina Wa- 
shingtone valstybės pinigais 
ir siuntinėja mums kaip 
“informacijas.”

Vienas suomių komunis
tas, gavęs dabar žemės, pa
reiškė, kad jis auginsiąs 
kviečius “nenugalimai rau
donajai armijai, kuri išlais
vino Suomiją.” Ir šitą kvai
lą komunisto pasakymą Of
fice of War Information iš
spausdino savo biuletinyje 
valdžios lėšomis ir išsiunti
nėjo laikraščiams kaip svar
bią “informaciją.”

Iš visa to išrodo, kad ta
me Biure yra žmonių, ku
rie tarnauja ne Amerikai, 
bet Maskvai.

Taigi, ar nebutų laikas tą 
Biurą išvalyti?

orlaivių, tarp rugpiučio 8 ir 
spalių 31 numušė žemėn 
2.375 vokiečių bombanešių, 
patys prarasdami tik 375 la
kūnus.

Galų gale vokiečių Luft- 
waffe (oro ginklas) nusidė
vėjo ir invazijos pavojus 
praėjo. Bet jeigu vokiečiai 
butų savo koją Anglijon i- 
Kėlę. anglai nebutų galėję 
iuos atre/nti, nes, kaip an
ksčiau sakėm, anglų ekspe
dicijos armija, kuri grižo iš 
Dunkirko, buvo pakrikusi 
ir beginklė. Visas jos Įren
gimas ir amunicija liko 
Francuzijoj ir Belgijoj; vis
ką paėmė vokiečiai. Kana
diečių pirmoji divizija, ku
ri nebuvo Francuzijon iškel
ta. buvo vienintelė pilnai 
apginkluota divizija visoj 
Anglijoj. Keli išlikę pulkai 
turėjo tiktai po vieną lauko 
kanuolę, kuomet paprastai 
pulkas turi po 24 tokias ka- 
nuoles.

Nežiūrint šitos silpnybės, 
anglai buvo pasiryžę gintis 
visokiais budais. Pajūriu 
jie sustatė savo kareivius 
— po 45 vyrus ant vienos 
mylios. Daugiau neturėjo. 
Tie turėjo šaudyt priešą, 
kuomet lips i krantą. Toliau 
nuo pajūrio anglai kasė 
griovius ir duobes ant kelių, 
kad priešo tankai ir kiti ve
žimai negalėtų pravažiuoti. 
Nuo kryžkelių visur buvo 
pašalinti keSrpcfeiai. Mies
tuose nuo gatvių kampų 
taipgi buvo pašalintos visos 
lentos su gatvių vardais, 
kad priešas negalėtų orien
tuotis, kurioj miesto daly jis 
randasi. Civiliai gyventojai 
buvo išmokinti, kaip gadin
ti savo automobilius, kad 
priešas negalėtų jais pasi
naudoti. Buvo duodamos 
pamokos, kaip naikinti te
lefono susisiekimus priešui

Penki Dėdės Šamo 
Pageidavimai

gos Lietuviu Auditorijai! tai” lipa i medi. o žmones 
Ar ne komedija? bėga į juodąją rinką!

Tikriausia komedija, ir Kas nors ir kaip nors tu- 
labai kvaila pačių komunis- rėš padalyti tvarką, kol da 
tu atžvilgiu. Jei Bimbos ir nevėlu. Jei tvarkos nebus.
Pruseikos turėtų kiek dau
giau proto, šia Maskvos 
“dovana” jie butų nesigy- 
rę-Šią savaitę valdžia pagei

dauja iš savo piliečių šių „
dalykų: Nepataike j cielių

1. Septintojo Karo Pas 
kolos Vajaus metu nupirkti SLA organo “Tėvynės” 

redaktorius nori. kad butu

zovada atlėks infliacija ir 
susilauksime Hooverio lai
kų.
Laisvės visiems, bet...

Maskvos gramafonų ko
munistų spauda reikalauja 
laisvės Indijai ir Syrijai; ji 
reikalauja laisvės net mažų 
Pacifiko salelių gyvento
jams.

Bet niekada jus negirdė-

karo boną kiekvienam už-!vjenybė su Karpiaus ir Olio 
jury esančiam kareiviui ir į «so?aide,” Lietuvai Vaduoti 
pranešti jam apie tai V-Pas- Sąjunga.
to specialiu dovanos kvitu.. Bajoras turi daug gei*ų 
kui į galima gauti visose ha- bet gerais norais juk rite, kad jie reikalautų lais-
ro bonų paidav inėjimo vie-i jj. grįstas. ves Pabalčiui, Balkanams ir. - pragaras esąs grįstas 

, .-._.į Kas ir kada tautininku
2. Pasilikti karo įmonėje. neleidO i Amerikos Lietuvių 

V51- nu&aIėsime Japoniją. Tarybą? Juk “pats” Juozas 
Je! tavo pramones sakoje Ty?’iiaVa buvo pakviestas ir 
darbininkų pareikalavimas per kuri laika dirbo New
mažėja, kreipkis i J. Valst. |Yorko Lietuviu Taryboj, 
bamdos biurą, kad nurody
tų artimiausią tarnybą, ku
riai esi reikalingas.

3. Ateinančius mėnesius 
niekur nevažiuok. Palik ge
ležinkelius kareiviams, grįž
tantiems iš Europos užtar
nautam poilsiui ir siuntinių 
pervežimui Į Pacifiką.

4. Pirk tik tai, kas reika
lingiausia. Kol Pacifiko ka
ras tebeina, Amerikos fab
rikai nepajėgia patenkinti 
visų civilinių reikalavimų 
infliacijos pavojui pašalin
ti, nors rekonversija jau 
čia pat.

5. Tebebūk pasiruošęs pa
sitenkinti mažomis maisto 
atsargomis. Ilgesnės atsargu 
vilkstinės, skirtos Pacifikui 
ir Europai, didina raciona- 
vimo svarbą dabartiniu me
tu labiau, negu kada praei
tyje. OWI.

JAPONIJOJ VEIKIA 
ALIJANTŲ ŠNIPAI

Tokijo radijas Įspėja Ja
ponijos gyventojus, kad jie 
nieko nekalbėtų ir nerašy
tų apie karo dalykus, nes 
Japonijoj esą pilna Ameri
kos ir alijantų šnipų, kurie 
tokias informacijas renka.

Lenkijai.
O ten viešpatauja Stalino 

“deržimordu” sauvalė.
Tuos lietuvius, kurie ko

vojo už nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą, komu- 

Šiandien Tysliavos “Vie-Į nistai pravardžiuoja “fašis- 
nybė” atakuoja Tarybą, tais.”
Tysliavienė sušildama ben- O kas yra patys komunis- 
dradarbiauja “draugui” tai?
Bimbai!

O Brooklyno tautininkui
kliubas davė arogantišką 
pareiškimą, jis pasakė: ne
matom reikalo priklausyti 
Taryboje..

Jie klusnus totalitarinės 
Stalino diktatūros vergai!
Aliejus kalba!

Anglijos ir Francuzijos 
santykiai vėl prasti. Chur-

Je. ir padalyk vienybę su • cihiflo vyriausybė padarė 
tais. kurie šitaip elgiasi! intervenciją Syrijoje ir Le- 

įbanone — dviejose arabų 
valstybėse. Francuzų ka
riuomenė turėjo pasitraukti 
iš syrų sostinės Damasko.

Anglija neva pildo duo
tus pasižadėjimus, bet tik
rovė yra tokia, kad anglai 
ir franeuzai niaujasi už tų 
šalių aliejų, už strategines 
pozicijas, už įtakų sferas.

Je, da nebaigtas antrasis 
pasaulio karas ir — aliejaus 
liepsnotais sparnais atlekia 
tretysis karas. Downing gat
vės dešimtasis numeris už
miršo Atlanto Čarterj...

St. Strazdas.

“Nesutaikomi skirtumai”
Komunistų agitatoriai 

nuolat kartoja, kad tarp ko
munizmo ir nacizmo yra 
daug “nesutaikomų skirtu- 
mų.

Galima su tuo sutikti, 
nors patys komunistai yra 
sakę, kad nacizmo ideolo
gija tėra skonio dalykas ir 
butų kvaila prieš ją kovoti. 
Štai vienas pavyzdis:

Vokietijos karo belaisvių 
stovykloje buvo rastas gy
vas Francuzijos socialistų 
vadas Leonas Blumas. Jis 
žydų kilmės žmogus, bet 
Hitleris jį paliko gyvą.

O Rusijoje Stalino galia 
ir valia buvo sušaudyti so-

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki- 

cialistai Alteris ir Erlichas, te jam “KeleivĮ.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOSLIETUVIŲ GYVENIMAS KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
li siuvėjų tarpo

Lietuvių siuvėjų pirminin 
kai (dirbtuvių čėrmonai), 
kurie atstovauja darbinin
kus lietuviškose siuvyklose, 
gegužės 25 d. turėjo susirin
kimų A. L. P. Kliubo namo.

Susirinkime dalyvavo ne 
tik dirbtuvių čėrmonai, bet 
ii- komisijų nariai. Dirbtu
vių darbininkų pirmininkai 
pateikė sekančius raportus 
apie dirbtuvių padėtį.

Atkočaičio dirbtuvės dar
bininkų pirm. Joe Žabarau- 
skas nurodinėjo, kad pas 
juos dirba suviršum šimtas 
darbininkų. Galėtų dirbti ir 
daugiau, bet stinga darbi
ninkų. Dirbant uniformas, 
visi darbininkai dirbo nuo 
savaičių. Savaitinis darbas 
patinka visiems. Bet dabar 
uniformos jau pasibaigė ir 
einame prie civilinio darbo.

dabar darbo yra, tai darbi
ninkų nėra.

Lapašausko dirbtuvės dar 
bininku pirm. S. Albert ir 
komisijos narys Citavičius 
nurodinėjo, kad darbinin
kai nesilaiko valandų. Jei
gu dirba viršlaiki, tai jie 
negauna laiko ir pusės, bet 
už paprastų laika dirba.

Matulio ir Vaidinio dirb
tuvės darbininkų pirm. J. 
Bernotą pažymėjo, kad jie 
pabaigė uniformas. Pabai
gus uniformas ir užsibaigus 
Europoje karui, darbdavis 
unijos “aktyvistus” gerai 
pavaišino ir nuvežęs į Riece 
Parkų juroje išplukdė. Lie
tuvoje pavasary eržilus pluk 
do, o musų Matulis — uni
jos “eyfus”! Kas tie unijos 
“čyfai,” pirmin. savo rapor
te nepaminėjo. Kas liečia 
dirbtuvės darbininkus, visi 
tarp savęs sutinka. Jeigu 
dirba viršlaikį, o ypatingaireiškia, dirbsime ir vėl nuo 

štukių.” Komisijos narys j šeštadieni, tai gauna laiką

AMERIKIEČIAI OK1NAVOS SALOJE

Amerikiečiai stebi nuo kalno savo artilerijos ugnį prieš japonus Okinavoj.

EASTON, PA.

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Patrioitnės vienybė* de
monstracijos Chicagoje

ra paskirtas visas mėnuo— 
nuo rugsėjo 15 iki spalių 15 
d. Kurie tuo metu pasiųs 
dovanas, jų pristatymas bus 
užtikrintas. Kurie siųs vė
liau, jų dovanos bus prista
tytos vėliau — gal po Ka
lėdų ar Naujų Metų. 

Lietuviai, savo kalėdines

Gegužės 27 d. Chicagai 
buvo patriotinės vienybės ir 
maldos diena. Majoro Kelly 
iniciatyva balandžio 23 d.
Chicagos miesto taryba nu
tarė ruošti masinį mitingą,
kuris įvyko Chicago Stadiu- dovanas siųskite laiku! 
me. 1 —----

Stadium — didelė svetai- v 
nė, kurioje yra ruošiamos Kėsinasi apiplėšt Chicagos 
parodos ir partijų naciona- gyventojus
lės konferencijos Bet ji buvo! •. Z x . .
maža toms minioms, kurios; Chicagos elevatorių kom- 
rinkosi pagerbti mirusi ore- i IK}n,ja s nai reikalavo padi- 
zidentą RSusevelta ir ieikš-1‘,lnt vązmos kainą,.bet mies 
t; bo/i >i-...i,|to valdžia ir valstijos sei-

M. Vitkauskas pridūrė, kad 
pas Atkočaitj yra darbinin
kų, kurie renkasi lengves
nius darbus. Jeigu darbas 
sunkesnis, tai jo neima. Kas 
nors turi ir sunkesnį darbą 
padaryti. Iš prosininkų ko
misijos narys proponavo, 
kad tokie dalykai, kaip pa
sirinkimas lengvesnio dar
bo, turėtų but sustabdyti. 
Dirbant tenka dirbti ir sun
kesnį ir lengvesnį darbų.

Armakausko dirbtuvės 
darbininkų pirm. J. Petraš
ka pranešė, kad jie pasiuvo 
jau 6 tūkstančius uniformų 
(kareiviškų šinelių). Nusi
skundė, kad Armakausko 
dirbtuvei trūksta darbinin
kų; dėl tcs priežasties dar- 
kn neišprodukuoja. Komisi
jos narys Biganskas su Ch. 
Stelmoku pripažino, kad 
dėl darbininkų stokos toji 
dirbtuvė labai nukenčia.

Diržio dirbtuvės darbi
ninkų pirm. Ratkevičius nu
rodinėjo, kad jie smarkiai 
siuvo uniformas. Kada uni
formas pabaigė, pradėjo 
siūti civilinius drabužius. 
Pas juos esu viskas tvarko
je. Darbininkai sugyvena 
gražioje' nuotaikoje. Darb
davis išmoka algas laiku, 
ne taip kaip pirma, kad rei
kėdavo laukti. Žemaitaitis, 
F. Narbutą ir Bartkus (ko
misijos nariai) pridūrė, kad 
Diržys neapmoka už šešta
dienių viršlaikį pusantros 
algos. Jie mano, kad visur 
už šeštadienio darbų moka
ma kaip už laikų ir pusę, 
tai kodėl to negalima gauti 
Diržio dirbtuvėje?

St. Karvelio dirotuvės 
darbininkų pirm. Šukaitis 
nurodinėjo, kad i>as juos di
delė bėda. Dirba uniformas, 
bet nesiseka, nes stinga dar
bininkų. Kada kiekviename 
skyriuje trūksta vieno ar 
dviejų darbininkų, tai pa 
raližuoja visų dirbtuvę. 
Dirbtuvės darbininkų komi
sijos naiys Naujokas patvir
tino čėrmono pareiškimų.

Kaspersko dirbtuvės dar
bininkų pirm. J. Naudžius 
ir komisijos narys A. Bub
nelis pranešė, kad pas juos 
esu visų galų suirimas. Kaip

ir pusę. A. Dagis ir J. Pau-
liukonis, kaip komisijos na- Birželio 29 d., Labor Ly- Decoration Day. 
riai, pripažino, kad Berno-Į ceurn, 949 Dilloby Avenue,' Kriaučių pikniko rengi-
tos raportas yra teisingas; 
pas juos dirbtuvėje unijinė 
tvarka esanti gera.

Good Grade-Raubos dirb
tuvės darbininkų pirm. Al. 
Stankevičius raportavo, kad 
pas juos dirbtuvė labai di
delė ir dirba uniformas. 
Paprasti “operatoriai” už
dirba nuo $50 iki šimto do
lerių į savaitę. F. Krungle- 
vičius pridūrė, kad jeigu 
kyla koks menkniekis, tai 
dirbtuvės čėrmonas su ko
misija ir delegato pagalba 
reikalus sutvarko.

Mičiulio ir Kairio dirbtu
vės darbininkų pirm. Stak
vilevičius pažymėjo, kad

Brooklyne, kaip 7:30 va
kare, bus kriaučių 54 skyr. 
nepaprastas susirinkimas ir 
rinks naujų delegatų. Todėl 
Kundrotas tarė kelis žo
džius. Jis priminė, kad dir
bo su dirbtuvių darbinin
kais per trejis metus. Kaip

mo komisija prašė čėrmonų, 
kad jie pasidarbuotų, kad 
liepos 21 d. Dexter Parke 
piknikas pavyktų. Visiems 
čėrmonams išdalinti bilietai 
ir jie platins juos dirbtuvė
se.

Reikia pasakyti, kad šis 
čėrmonu susirinkimas buvolokalo Pild. Taryba, taip 

dirbtuvių pirmininkai labai gana gyvas ir įspūdingas. 
' glaudžiai kooperavo. “Už Visi kalbėjo į taškų, 
tai ačiū jiems!” J. Buividas.

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

VVORCESTER, MASS.

“Gal but,” sako Kundro
tas, “kaip ko ir neatlikau. 
Bet supraskite, kad tai ne 
iš apsileidimo. Buvo tokios 
sąlygos, kad nebuvo galima 
atlikti. Aišku, kad visiems 
įtikti n&ara ]£iau ir npfrnlAsC-----
kiti, nes tai jau tokia gyve
nimo logika. Bet aš savo są
žinėje jaučiu, kad dirbau, 
kiek galėjau, teisingai ir są
žiningai. Jeigu buvo kokių

nac -in/Ac Hirlio įmifnrmac ii*ĮZCK? J UVO VIII VC» UII1X II1C*C7 U
darbininkai, jeigu dirba 
daugiau negu 40 valandų 
per savaitę, apmokami už 
taikų ir pusę.

Šalaviejaus dirbtuvės dar „ „ c
bininku pirm. J. Jasaitis! trukumų pas mane, tai tik 
pažymėjo, kad pas juos e-j tokie, kad aš esu atviras, 
santi gera tvarka. Dabar
užėjo “gabadynai,” ploni 
“tapkotukai.” už kuriuos
jie stengiasi gauti overkotų 
mokestį. Ar jiems tas pa
vyks, pamatysim ateity. A. 
Briedis ir Joe Bernotavi- 
čius, kaip komisijos nariai, 
pritvirtino Jasaičio raportą.

Šimaičio dirbtuvės darbi
ninkų pirm. M. Nazveckas 
nurodinėjo, kad pas juos u- 
niformos nebuvo siuvamos. 
Jie visą laiką dirbo civilinį 
darbą. Bet ir jiems vargas, 
kad darbininkų trūksta. A. 
Bepirštis, komisijos narys, 
pridūrė, kad pas juos, kaip 
ir pas Lapašauską, via 
“slekerių,” kurie dirba virš
laikį, bet negauna mokėti 
už laiką ir pusę.

Simano dirbtuvės darbi
ninkų pirm. Petrulis sako, 
kad pas juos dirbo unifor
mas ir civilinius drabužius, 
bet jeigu kuris dirbo viiš- 
laikį, tai buvo apmokėtas už 
laiką ir pusę. Tarpe “fini- 
šerkų” buvo kilęs nesusi
pratimas, tai Joint Board 
ginčą išrišo. Dabai- viskas 
tvarkoje.

Juškevičiaus dirbtuvėje 
dėl darbdavio neapsižiūrė
jimo darbininkai vieną pus
dienį nedirbo. Delegatas C. 
Kundrotą privertė Juškevi
čių užmokėti darbininkams 
už sugaištą laiką. Ot, ką 
reiškia turėti žmogų blaivą! 
sako pirm. F. Rainhartas. 
Jeigu mes butume turėję 
kokį šnapsorių, kaip seniau 
turėdavom, tai su darbda
viu but paėmęs po stikliuką, 
o mes nieko nebūtume ga
vę.

LAWRENCE, MASS.

Svarbus susirinkimas

Dėl draugijų ruošiamo 
visi musų susirin

kimai yra atkeliami į šešta
dieni, birželio 9, 3 vai. po 
pietų. Lietuvių U. Kliubo sa
lėje.

niknikn r-----------

i pageidavimo, kad nauja-!ir vaisųjį sei- 
is musu prezi,lemus Tru- ",eh? Joe reika avimą at- 

mesdavo. 1 uomet kompani
ja kreipėsi į teismus ir savo 
bylą laimėjo. Vietoj 10 cen
tų už fėrų, chicagiečiai da
bar turės mokėt po 12c.

Kompanijos šulai tikrina, 
kad su 10 centų fėru jie ne
begali veistis, ji turinti nuo
stolių. Bet tiesa yra tokia, 
kad ji nori daugiau pelnų!

Chicagos miesto advoka
tas Hodes įteikė apeliaciją, 
reikalaudamas peržiūrėti 
kompanijos byla. Žiūrėsim, 
kas iš to išeis.

ti .
sis musų prezidentą: 
man vykintų tuos siekimus, 
kurtuos skelbė ir vykdė ve
lionis Rooseveltas.

Žmonių buvo pilnas Sta- 
diumas, ir buvo pilnos gat
vės. Nors pastarieji ir netu
rėjo progos svetainėn įeiti, 
jie girdėjo programų, kuris 
buvo perduotas garsiakal- 

įbiais.
šioje demonstracijoje da

SLA 342 kp. parėmė Ame
rikos Lietuvių Tarybą

SLA 342 kuopos susirin
kimas įvyko gegužės 6 die
nų. Apsvarsčius kuopos rei
kalus, buvo perskaitytas A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
laiškas ir priimtas vienbal
siai. Nutarta paaukoti ALT 
$5 iš kuopos iždo ir pirmin. 
Kaulius parinko aukų. S. 
Zansitis aukavo $5, J. Meš
kauskas $5, J. Mikalauskas 
$1, M. Mikalauskas $1, P. 
Kaulus $2.50, M. Eiga $1, 
F. Juknienė §1, M. Jakai
tienė $1, M. Zansitienė 50c., 
Martin Lynch $2, B. Sadai- 
tis 50c.. K. Zencius $10, P. 
Klovienė $2, P. Siraukas 
SI. K. Straukas $1, M. Son
gaila $2,

Smagu pažymėti, kad mu
sų kuopos nariai stoja už

lyvavo nemažas skaičius lie 
tuviu.

Tėvai, kurie susilaukė su
naus iš “Juropos pragaro”

Karas Europoje baigtas 
— lengvai atsiduso tūkstan
čiai tėvų ir motinų. Jų sū
nus, kovoję prieš naciškus 
agresorius, gryžta Ameri
kon. Yra tėvų, kurie džiaug
smu svaigsta, nes jų myli
mieji jau sugryžo iš te “Ju
ropos pragaro.” kuriame sa
vo kraują liejo ir gyvastis 
aukojo.

Tarp sugryžusių yra keli 
lietuviai: vienas jų—North 
Sidės gyventojų Brazaičių 
sūnūs Aleksas, buvęs Vo
kietijos karo belaisvis. Jis 
gryžo sveikas ir linksmas.

Chicaga neteko da vieno 
gengsterio

Gegužės 25 d. viename 
South Sidės taverne buvo 
nušautas paskilbęs Chicagos 
gengsteris James Fewcett.

Fewcett turėjo ryšių su 
gembleriavimo įstaigų sa
vininkais. Policija mano, 
kad jis yra nušovęs ne vie
nų žmogų, bet ji neturėjo į- 
rodymų.

Dabar tas gengsteris pats 
gavo praryti kulkų. Aišku,
*» nrzvrv/rainnia
bet jis spėjo ištrukti.

Bendro Amerikos Lietu
vių Šelpimo Fondo skyriaus 
susirinkimas bus kaip 3 v. 
po pietų.

Kita Chicagos lietuvių 
A. L. Tarybą, kuri nuošir-1 šeima, Stasys ir Emilija Bal-

Išlaisvino Bridgeporto 
lietuvi, Avelį

Kam reikėjo kų pasakyti, aš 
pasakiau drąsiai ir aiškiai į 
akis, ar kam patiko ar ne. į Amerikos Lietuvių Tary- 
O žmonės nelabai bos skyriaus susirinkimas į-
myh. Jie greičiau priima Vyks tuoj 00 Šalpos Fondo 
melų, jei tik melas dailiai į skyrįaus susirinkimo, 
įvyniotas... As meluot ne-‘
mokėjau ir nemoku, užtad Gerbiamieji kliubu ir

Ožiai dirba už laisva, demo
kratiška ir nepriklausomų 
Lietuvą.

S. Zansitis,
SLA 342 kp. fin. sekr.

ekai, irgi gavo linksmų ži
nių. Jų sūnūs Stasys buvo 
rastas vienoj karo lielaisvių 
stovykloj ir išlaisvintas. Jis 
da negryžo.

IŠTRĖMĖ PRINCESĄ

Danijos vyriausybė ištrė-

Kapų puošimo diena tau
tiškose pakinėse

v • t • UZlUtu a™-- 11 i ■ ■ • • i mė Šlesvigo princesa Alena,kaip kuriems ir labai nepa- draugijų _ delegatai ir visi h,. - k- • ErnK;•karaliaus Kristiano brolio
Šiems kad mane. išklansė- dalyvaukite šiame susirin-!^^*Jį ^Hnink^kada 

te! (Aplodismentai). kime, nes yrą svarbią reika-(Irieji valdė Daniją. Iš-

Čėrmonai nutarė, kad ne- .tremta princesa apsigyveno
dirbti be laiko ir pusės per M. Stakionis, sekr. Vokietijoj.

tinku, bet tiek to. Ačiū vi- nariai, kurie priklausote,!?

a KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

U žrašykit Jį Savo Tėveliui

PAAIŠKINIMAS:

Tėvų Diena šįmet pripuola birželio 17 d. Kiekvienas 
geras sūnūs ir gera duktė tų dienų nuperka savo tėvui 
kokių nors dovanų. Jeigu jūsų tėvelis da neskaito “Ke
leivio,” mes patartume užrašyti jam Tėvų Dienai.

Prašom prisiųsti mums jo vardų, pavardę ir adresų, 
pridėti $2.50 ir paaiškinti, kad tai yra tėvui dovana. 
Musų administracija nusiųs jam apie tai gražų praneši
mų ir pasveikins, kad jis turi tokį gerų sūnų ar dukterį. 
Ir siuntinės jam “Keleivį” ištisus metus. Tai bus ge
riausia jūsų tėveliui dovana.

Į vakarus nuo Chicagos 
yra Justice Park ir dideli 
valdžios miškai. Greta jų 
randasi Lietuvių Tautiškos 
kapinės.

Gegužės 30 d. tose kapi
nėse buvo iškilmės. Nors 
kapinės dar nesenos, bet jo
se jau ilsisi tūkstančiai lie
tuvių. Tad gegužės 30 tūks
tančiai lietuvių suvažiuoja Į 
tautiškas kapines, lankyti 
savo mylimųjų kapus ir iš
klausyti programos. Tas 
pat daryta ir šiemet. Buvo 
programa, o vėliau pikni
kas buvusiam Liej>os darže.

Man tačiau keista, kad 
tautiškų kapinių savininkai 

lotų pirkėjai — nenori 
ar nepajėgia atsiribot nuo 
mus tautos išdavikų komu
nistų. Kam reikėjo to komu
nistų “krankliu” (kanklių) 
choro? Kam buvo reikalin
gas tas “Vilnies” štabo int
rigantas, kuris ten kalbėjo? 
Jam nerūpėjo ir nerupi de
mokrati ia; jis džiaugiasi, 
kad Maskvos raudonieji 
im; erialisai terorizuoja ir
žudo Lietuvos žmones.

Laikas, senai laikas duot 
“vilko bilietų” ir “draugui” 
Andruliui ir jo kamarotams!

Ką turi žinot lietuvių 
kareiviu tėvai

Delegato Ch. Kundroto* 
žodis

Delegatas Ch. Kundrotas 
jau baigia savo tarnybų

“KELEIVIS”
(>36 Rroadicay, So. Koston 27, Masu.

Bridgeporto lietuvių kolo
nijoj gyvena Bronė Avelie- 
nienė. Šiomis dienomis ji 
gavo malonių žinia. Karo 
departamentas jai pranešė, 
kad jos vyras Robertas A- 
velis buvo rastas Vokieti
jos karo belaisvių stovyklo
je ir paliuosuotas; neužilgo 
jis gryš į Chicagą.

A. K. Lietuvis.

Padekime Lietuvai 
Atfjauti Laisvę

'< m kim aukomis Ame- 
i’ <■> Lietuvių Tarybą ir jos 
r ro:n:t< i jos ( ’cntrų, kuris 
k b Ežia pasaulyje teisin
as žinias aj.de Lietuvą ir 
kiibia tikrus lietuvių tau

tos troškimus. Iškirpkite iš- 
ildę šį lapelį ir pasiųskite 

kartu su savo auka Ameri- 
’ < s Liftuviii Tarybos Cent
ui: Z m sri can Lithuanian 
~<~unci i. 1739 So. Halsted 
St.. Chicago 8, UI.. U. S. A. 
f t ki arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siun

čia Amerikos Lietuviu Tarybai

$................ auką priremti lietuvių

jtr'os kovą iiž laisvę.

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame 

Su pagarba.
Chicagos pašto viršinin

kas įspėja gyventojus, kad 
jie nesivėlintų su Kalėdų, 
dovanomis kareiviams, tar- Amerikos Lietuvių Tarybos 
naujantiems Pacifiko saly-Į Vykdomasis Komitetas: 
nuošė ir Azijos kontinente. L. Simutis, Dr. P. Grigaitis, 
Kalėdų dovanoms siųsti y- N. Vaidyla.

aj.de
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Pasikalbėjimas 
Maiklo su Tavu

—Tegul bus pagarbintas, balsavo, 
Maike! i šolderiu

—Sveikas gyvas, 
—Maike, aš jau

tėve! , nusiustu

kad tik daugiau 
Ruzvelto valdžia 

Stalino vaiskui. O

NACIU PRAGARAS
Ka matė Amerik s korespondentė 

rakietinių bon bų dirbtuvėje

paverstą į griuvėsius. Juk 
ne be reikalo naciai sakė, 
kad po jų neliks ir civiliza
cijos. V-2 rakietinė bomba 
—labiausiai ardomas gink
las, koki žmogaus ranka y- 
ra padarius.

Naciams nepavyko: jų 
rakietų dirbtuvę šiandien

sveikas ir nelabai gyvas. 
Vos HV paveiku kojas.

—O kas atsitiko?
—Niekas neatsitiko, vai

ke, ale mėsos nėra. Kaip 
žmogus gali be mėsos gy
venti !

nelabai' kai Amerika nusiuntė rus-
kiams šipą kenuotų tomei- 
čių. tai nei vienas jų neval
gė. Atidarė kenus, pamatė 
kad raudonas štofas. paėmė 
brušius ir numaliavojo sie
nas. Na. tai pasakyk tu man. 
kaip tu gali norėt, kad a

—Aš, tėve, visai mėsos j toki jovalą valgyčiau? 
nevalgau ir visai jos nepa- 
sigendu.

- x ai L-o
Daržoves,

vu lamai .
kiauši-zuvį,

nirs. pieną.
—Tr mėsos tau nesinori?
—Ne,, tėve.
—Čiudr.as tavo noturas.

• tėve. ka.x žmo
gių nėra nei pritaikvtas r:ė 
siekam maistui. Plėšrus gy
vūnai. kuriuos "amta palei
do ėsti kitus, turi ir dantis 
tam tikslui pritaikytus. Žmo 
gaus kramtomasis aparatas 
yra toks, kaip pas žolėdžius 
r’-vunus.

—Veidiminut, Maike! Ką
' čia c’abar nori man įkal

bę i?
—Aš noriu tėvą Įtikinti, 

kad daržovėmis maitintis 
yra daug sveikiau ir pado
riau.

—Ai ges nat. Maike. Aš 
ne karvė ir žolės nevalgy
siu.

—Bet tėvas augai Lietu
voj, ar ne?

—Na, tai kas?
—Ar Lietuvos žmonės 

daug mėsos suvalgo? Juk 
ne. Jie minta daugiausia 
bulvėmis, kopūstais ir duo
na, kuri taip pat ne iš mė
sos, bet iš javų padaryta. Ir 
jie užauga sveikesni, negu 
Amerikos žmonės, kurie su
valgo daug mėsos.

—Ne, Maike, ne visi ir 
Lietuvoj užauga sveiki. Ot, 
paimkim kad ir mano dėdę 
Zakarijušą. amžiną jam at
ilsį. Sykį užlipo ant pečiaus 
ir užmigo. Užmigo ir sap
nuoja, kad susiedo katinas 
skilandį ėda. Sušuko tik, 
“Aškic. žalty!’’ — ir šoko 
ęiuŠti. Kaip šoko, taip ir nu
šoko nuo pečiaus stačia gal
ia žemyn! Paskui visą am
žių nešiojo galvą nulenkęs 
į vieną šoną. Taigi matai, 
kad ir Lietuvoje būna viso
kių atsitikimų.

—Bet tai neturi nieko 
bendra su maistu, tėve. Ta

DŽIAUGIASI SUSILAUKĘ ANGLŲ

Vokietija turėjo “slaptą žinkelius) — tai tie tune-
inklą”. toli lekiančias ra- liai panašus j Nordhauseno j saugoja Amerikos kariuo- 

kietas. Tuo ginklu vokiečiai dirbtuvę. Skirtumas tik tas,lmenė. Jos paslaptį dabar ži 
norėjo išgriauti Londoną ir kad New Yorko požemis y- no musų parinktieji žmc 
visą Angliją. Jų nelaimė ta- ra laisvų piliečių susisieki- nės — karo strategai ir mo
čiau buvo ta. kad rakietos mo priemonė, o Nordhause- kslininkai. Kokių išvadų' 
buvo išrastos pervėlai ir no dirbtuvė — baisus nacių
nesoėta jas ištobulinti. pragaras.

Tas vokiečių ginklas da- Nesupraskite mane klai- 
iau nėra slaptas. Ali dingai. Pragaras ne tuo, 

antai <avo rankose tu- kad dirbtuvė butų prastai
ri ne tik vokiečių rakietines įrengta. Priešingai, jos įren- 

ombas. bet ir dirbtuvę, ku- girnas taip gražus, įrankiai 
rioje jos buvo gaminamos, ir mašinerija taip geri. kad 

Anie tai rašo viena A-. daugelis pirmaeilių inžinie-
merikos žurnalistė. Edna rių-amerikiečių turi pavy 
cerber, kuriai teko matyti dėti. Pati geriausia mašine

rija ir Amerikai da nežino
mi įrankiai, tai yra ko pa
vydėti ! Dirbtuvėje mačiau 
akiai neaprėpiamo ilgumo 
“assembly Įmes.” Viename 
tos grandinės gale matai 
tik bombos lukštą; antrame 
— jau gatavą rakietą.

Dirbtuvės rusių sienos 
gražiai išlygintos ir nuda
žytos. Visur moderni elekt
ros šviesa — taigi, nereikė
tu kalbėti apie pragarą. O 
vistik dirbtuvė yra tikras 
pragaras. Joje prarado svei 
katą ir gyvastį tūkstančiai 
žmonių — vergai, atgaben
ti iš tolimų ir svetimų kraš
tu. Čia dirbo, vargo ir mi
rė lenkas, rusas, čekas, ju
goslavas, franeuzas, grai
kas ir daugelis kitų. Gyvas 

ir nto- ^t0 liudininkas yra kapiny
nas. kurį užtikome greta 
Nordhauseno dirbtuvės.
Tūkstančiai ir tūkstančiai 
supiltų kapų sakyte sako, 
koks baisus ir nežmoniškas- 

šitų vergų gyvenimas

bar

—Gali būt, tėve, kad ru
sai ir nežinojo, ką reiškia 

mes jas žįno- 
tėvui ne

kas diena su- 
valgyt po porą gerai nuno- 

j kusių pomidorų.
—O kas tie pomidorai?
—Tai tos pačios tomei- 

tės.
—Maike. aš tau sakiau, 

kad aš ne karvė. Aš esu su
tvertas ant pono Dievo ab- 
rozdo, vaikščioju ant dvie- 
ų kojų ir turiu nesmertelr.ą 

dūšią, žolės aš nevalgysiu, 
.-.š neriu šolderio.

—O jeigu suvalgytum sil
kę, ar dūšiai nepatiktų? Ar 
jai būtinai reikia kiaulie
nos?

—Šerap!
—Matau, kad tėvas jau 

pradedi pykti, todėl šiam i 
tegul būna musų pa-į 

užbaigtas. Iki
pasimatym o!

tom eilės; bet 
me ir valgom, 
butų prošal į

sykiui 
sikalbėjimas

IŠ PACIFICO PALEIS 
27.9C0 KAREIVIŲ

tą dirbtuvę. Ji įrengta no! 
vienu kalnu, netoli Nord- 
hausen miesto. Kada Ame
rikos armija užėmė Nord 
hauseną. ji surado ir ty 
bombų dirbtuvę. Be kitų. ji 
matė ir žurnalistė Ednr 
Ferber.

Manau, kad musu laikraš 
čio skaitytojam? bus Įdo
mu išgirsti, ka toji žurnalis
tė matė. Bandysiu ją atpa
sakoti savais žodžiais ir 
trumpai. Edna Ferber sako:

Nevisuomet eilinis žmo
gus turi laimės pažvelgti Į 
ateitį. Bet aš turėjau laimės 
ią matvti. Tai buvo pats 
svarbiausis dalykas, kuri 
mačiau atvykusi Europon: 
svarbiausis ir tiesiog neti
kėtinas. Jis turės Įtakos ne 
tik šiai dienai, bet 
jui.

Prie Nordenhausen. vie-, 
name kalne, mes radome 
V-2 rakietų dirbtuvę. To
kią dirbtuvę, kurios preduk-1. 
as turėio nulemti pasaulio ouvo

jie pasidarys ir ką darys at
eityje, piekas nežino. Gal 
ji paaiškės tik po karo. Gal j 
tas naikinimo įrankis atida
rys naujus oro kelius, kurs 
laimingesnį gyvenimą — 
viskas priklausys nuo to. 
koks bus pokarinis pasau
lis; ar jis bus pastovios tai
kos, ar tik musių paliaubos 
pasaulis. Aš galiu pasakyti 
tiek:

Gegužės aštuntą jums rei 
kėjo būti Vokietijoje ir ma
tyti tuos tūkstančius vergų, 
kurie iš koncentracijos sto
vyklų ir Nordhauseno pra
garo pasipylė į gatves. Dry- i 
žuotuose belaisvių skarma
luose matėsi daugybė žmo
nių. Išvargę ir nualinti jie 
vaikščiojo gatvėse, bet ku
pini didelių vilčių. Pagaliau, 
jie gryš į savo tėvu kraštus 
laisvi naujo gyvenimo kur
ti! Ką ten ras ir ko sulauks 
—kitas klausimas.

Tikėkime, kad galų gale 
išvarginta žmonija sulauks1, 
giedraus ir sotaus rytojaus. ;

K. V.

Aukos Amer Liet. 
Tarybai

Iš Maniios pranešama, 
kad iki šio mėnesio pabai
gos iš Pacifiko busią paleis
ta namo 27,000 kareivių— 
paleista visai.

Reikalingos buchalterijos 
mašinistės

S. Civil Service komi- 
prašo mus pranešti,

U 
sija
kad federalinei valdžiai yra 
reikalingos buchalterijos 
mašinistės (bookkeeping
machine operatore). Apli- 
kantės turi būt šios šalies 
pilietės ir privalo turėt ne
mažiau vienų metų patyri
mo operuoti tokias buchal
terijos mašinas, kaip type- 
writeris, Burroughs book
keeping machine, Elliot Fi- 
sher flat-bed bookkeeping 
machine. Remington electri- 
fied bookkeeping machine 
ir Undenvood accounting 
machine. Darbo laikas—48 

vo dėdė ir mėsos privalges valandos į savaitę; alga— 
galėjo nuo pečiaus nusiris- SL971 per metus.. Kreiptis;
ti.

—Maike, ne aš vienas 
mvliu mėsą. Žiūrėk, kaip 
ruskiai ją myli. Bimba net 
Amerikos patrijotu apsime
tė, net už dimikratų partija

Boston Post 
Room 1020.

Office Bldg.,

Pirkit Karo Bondsus Ir Stara- 

ias. Kas sąvaitę įdėkit į juos 

-mažiau kaio deAimtą savo

likimą. Vokiečiams nepavy
ko. bet tai nedaro skirtumo.' 
Pradžia jau padaryta ir. jei 
žmogus nemokės savo gei
dulių valdui, bus bloga.

Mačiau tą dirbtuvę, bet 
šiandien jau vargiai gale 
čiau ją pamatyt iš naujo. 
Ją stropiai saugoja Ameri
kos kareiviai. Jei aš ar ku
ris kitas neretų ją pamaty
ti. saržentas pasakys, kad 
reikia matui leitenantą: 
leitenantas atsakys, kad rei
kia gaut leidimą iš pulki
ninko. Pastarasis tamstą nu
siųs nas generolą, o genero
las — well. jis suras kitų 
priežasčių, ir taip be galo— 
dirbtuvės nematysite!

Rakietinių bombų dirb
tuvė Nordhausene nėra pa
prasta dirbtuvė, kokią jus 
galite įsivaizduoti. Jus ga
lit atvykti prie pat jos var-

kad tokių 
turėjo net 

14 miiionų. Vieni jų dirbo 
ir mirė Nordhauseno rakie
tų dirbtuvėje, kiti dirbo ir 
mirė kitur. Hitlerio “nordi- 
kai” mažiausia rūpinosi tų 
žmonių sveikata. Jie galvo
jo taip: “Mirs vieni vergai, 
turėsim kitų: juk mes pa
rinktieji žmonės, mums ne
dera gailėtis tu. kurie dar
bui ir mirčiai skirti

Ir jie elgėsi kaip tikri bu
deliai. Naciams dirbantieji 
vergai gaudavo lėkštę sriu
bos, griežinėlį prastos duo
nos, tai buvo jų dienos mai
stas. Nakčiai jie gaudavo 
kietas lentas ir truputį šiau
dų — ne kur kitur, bet toje 
pat dirbtuvėje, tame nacių 
pragare, į kuri ventiliatorių 
pagalba atvarydavo šiek 
tiek tyro oro, kad žmogus

Neužmirškįte, 
vergų Vokietija 

miiionų.

tų ir jos nematyti. Ji nepa- neužtrokštų ir rytojaus die- 
statyta iš plytų ir geležies, i ną galėtų dirbti, kol mirs 
kaip daugelis kitų dirbtu- saulės nematęs...
vių. Priešingai, ji išrausta 
vieno kalno šlaite. Nėra to
kio lėktuvo ir tokios bom
bos, kuri galėtų ją sugriau
ti. Per dvi keturkampes my
lias išrausti platus rūsiai, i

Naciai tačiau buvo labai 
ekonomiški; nevisiems už
teko patalpų ir daugelis tu
rėjo miegoti rakietinių bom
bų lukštuose.

Jei savo ginklą naciai bu
Skersai ir išilgai tie rūsiai tų pradėję vartoti dviem ar 
kryžiuojasi ir visi kartu su- trim metais pirmiau, šian- 
darytų daugelį mylių. Ku-' dien da neturėtume kare 
rie esat matę Nevv Yorko i užbaigos. Gal matytume vi- 
“subves” (požeminius gele- są Angliją ir visą Europą

Nuo šių metų gegužės 1 
iki gegužės 24 dienos Ame
rikos Lietuvių Tarybai pri
siuntė :

ALT Chicagos skyr. $1.000 į
Mancnesier. N. H- Liet. Drau

gijos ir BALE 53-čias skyrius,; 
prisiuntė W. Zaremba . . $50

SLA 304 kp., Buffalo. N. Y., 
siunčia Kostantas \Vhite $20

Baltimorės Lr'et. Dr-jų Tary
ba, aukas persiuntė Mrs. Eliza- 
beth Lazauskas, jai rinko Mrs. 
Matuliauskas ir Mrs. Kurelai- 
tis......................................$9.00

Thomas. W. Va., lietuviai, 
siunčia J. Milkintas .... $4.50

Joseph Kalvaitis, HemphilI, 
W. Va.............................. $2.00

K. Zokas. Philadelphia. Pa. 
.............................. $1.00

Federation of Lith. Amer. R. 
C. Societies, Dayton, Oliio. duo
klės .................................. $3.75

J. G. Budelis ir Ona Gurskie- 
nė surinko Baltimorės lietuviu 
tarpe .............................. $10.60

SLA 226 kp.. prisiuntė K. če- 
pukas .............................. $5.00

SLA 352 kp.. Detroit Mich., 
prisiuntė Overaitis . . $14.25

Dr. P. Grigaitis už užsakytas 
knygutes .................... *. $12.00

ALT Chicagos skyr. per p. 
Šimutį .............................. $50

St. Peters Church. Kenosha. 
VVis.. persiuntė kun. Pr. Skro
denis .......................... $125-00

SLA 342 kp. ir Easton lietu
viai. suitinko P. Kaulius, per
siuntė S. Zaušis. Easton. Pa.

.............................. $41.50
Natalija Svoboda. Cicero. III.

.............................. $5.00
i Charies ir Vera Wallen. Chi- 
2ago. III.......................... $10.00

Mike Čičinskas ir LRKSA 
294 kp.. Warehouse Point Conn. 

.......................... $10.00
SLA 77-tą kuopa, persiuntė 

P. A. Deltuva, Rockford, III.
.............................. $25.00

ALT Chicagos skyr. $1,288
Tretinrinkų Brolija, New Bri

tam. prisiuntė B. Miciunienė
.............................. $5.00

Dr- P. Grigaitis už knygelę 
“Fight for Freedom” $10.50

Casimir Lapinskas, Miners- 
vflle. Pa.......................... $10.95

Akrone ALT skyr., persiun
tė Gutauskas .............. $111.00

Waterbury Lith. Ind. Politi- 
cal Club Nemunas Hali susirin
kimo metu surinktos aukos

.......................... $150.93
Lith. Ind. Political Club. Wa- 

terhurv. Conn................... $50

Triesto gyventojai džiaugiasi, kad jų mieste išlipo 
.anglų kariuomenė. Pirma tą miestą buvo užėmęs su 
savo gaujomis Maskvos agentas Broz (“Tito”). Viršuj 
parodytas anglų maršalas Alexander ir teroristas 
Broz (“Tito”).

Pasibaisėtina Brangenybė 
Rusijoje

Už kepalėli duonos reikia nusipirkti 12 rublių. Vadi- 
mokėti 40 rublių. naši, .yra du kursai -— “ofi-

-------- icialus” ir “diplomatiškas.”
Chicagos žurnalas “Liber- Jei laikytis “oficialaus 

ty” gegužės 26 d. laidoje iš- kurso,” kepalėlis duonos 
spausdino Alexander Ken- kainuoja 8 dolerius * svaras
dricko straipsnį apie bolše- cukraus — 80 dolerių! 
vikų “rojų’’ Rusijoj. Amerikos juodoji rinka

Kendrick buvo nuvykęs į tikriausiai gali pavydėti
Rusiją kaip Amerikos ko-i “darbininkų tėvynės” rin- 
respondentas. Jis sako: i kai. Pardavėjas ten skuta

“Karo meto Rusijoje sve- savo kostumerį iki gyvo 
timšalis neturi beveik jokios j kaulo!
galimybės kur nors nueiti. Beje, Rusija turi ir taip 
ir jis mažai tegali naudotis vadinamų “uždarytų krau- 
rusiškais informacijų šalti- tuvių.” kuriose prekių kal
niais... Amsrikos korespon- nos yra žymiai mažesnės, 
dentai mato Rusiją tik ofi-j Bėda tačiau, kad tose krau- 
cialiuose laikraščiuose, kaip tuvėse ne visi ir ne viską 
‘Pravda’ ir ‘Izviestija,’ ku-Įgauna. Noroms nenoroms 
rie yra kukliai suredaguo- žmogus yra priverstas eit į 
ti.” ~ Į “garstromiją.”

Kendrick mini kainas 
produktams, kurie yra par
davinėjami “gastronominė- 
se” krautuvėse. “Gastrono-

. Ar galima tat stebėtis, 
kad musų komunistai nesi
skubina bėgt į Stalino “ro
jų”? Jie žino kokia nežmo-

mija” — naujas bolševikų niška kaina reikia pirkti 
terminas toms krautuvėms,1 Stalino “pyragus.”
kurioms nėra racijų. Tai y- ---- <------------
’-a taip vadinamos ‘“laisvos ICKES RAGINA TAU- 
krautuvės.” Produktų kai PYTI KURĄ
nos jose tiesiog astronomiš- —-----
kos. Pavyzdžiui: Kietojo kuro administra-

Už mažą kepalėlį duonos torius Ickes ragina visuome- 
reikia mokėt 40 rublių; užjnę tuojau sustabdyti namų 
vieną kiaušini 15 rublių; už Į šildymą, kur tik tai įmano- 
obuolį 25: už tris ir pusę, ma, ir imtis priemonių iš- 
uncijas mėsos — 65 rub-i vengti šaltų butų kitai žie
bus!

Da blogiau su cukrom ir 
šokoladu. Svaras cukraus 
kainuoja 400 rublių, o šmo
telis šokolado — 180 rub
lių !

Ruj»u rublio oficialus kur
sas yra penki rubliai už do
lerį. Kitaip sakant, rublis 
yra vertas 20 amerikonišku 
centų, nore Amerikos diplo
matai už vieną dolerį, gali

Juozas Sidabras, Astoria. N. 
Y...................................... $5.00

J. Bankieta. Erackville, Pa. 
.............................. $1.00

Kun. B. Molikaitis, Albany, 
N. Y................................. $25.00

Ona ir Martinas česnavičiai, 
Chicago. III..................... $5.00

F. Silbelius-Cibulis, New Ha- 
ven. Conn......................... $4.00

mai atėjus. Pažymėdamas, 
kad šiuo metu daugelyje 
vietų ugnis dar tebekur-ena- 
ma. administratorius Ickes 
pareiškė: “Kiekvienas šiuo 
metu sunaudotas svaras an
glių ar kokso ar galionas a- 
lyvos sumažins tiek pat ku
re kiekį ateinančiai žiemai, 
nes nepaisant Vokietijos 
kritimo, mums kuro dar vis 
tebetruks.” OWI.
NESUSITARIA DĖL “KA

RO KRIMINALISTŲ”
Iš Londono atėjo žinių, 

kad alijantų komisija “ka
ro kriminalistams” teisti ne
gali susitarti kur ir kaip 
juos teisti: atiduoti kiekvie
nai tautai jai nusidėjusius 
piktadariu0 nubausti, ar 
steigt! tarptautinį tribunolą• * . ■ x _Amerikos Lietuvio Tarvhad’š autoritetingu teiseiu
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Nori, kad Triestą 
vald y tą komuniv lai

Gal reikės prievarta i joti 
“maršalo” Tito partizanus

Reikalauja, kad pa
sitrauktų iš Iranoe

Bet Maskva jieškanti naujų 
priekabių

Alijantai 
t, vėl turi bėdas 

su Jugosiavros komunistų 
“maršalu” Tito. Kaip žinia 
ginkluoti jo būriai užėmė i- 
talų miestą Triestą ir atsi
sakė iš ‘o kraustytis. Tuo
met Anglija ir Amerika pa
siuntė savo kariuom.nes, 
kad užimtų tą miestą.

Tito partizanai anglams 
nesipriešino ir Triestą dabar 
valdo alijantų kariuomenė, 
bet... komunistų “maršalas” 
dabar stato kitą reikalavi
mą. Jis nori. kad Triestą ir 
apylinkes valdytų jugoslavų 
ir italų misi i partizan . ko
misija. Toki reikalavimą ji? 
.stato nežiūrint to, kad na 
tys jugoslavai yra sutikę 
pavesti Triesto ir apylinkių 
tvaikymą alijantų militari- 
nei komisijai.

Komunistų “maršalas” 
stato ir daugiau reikalavi
mų, kurie nėra priimtini a- 
liiantams. Išrodo todėl, kad 
alijantai turės panaudoti jė
gą ir prievarta išmesti lau-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

SKIEPIJA AMBASADORIŲ

Irano (Persijos) premje-J 
ras kreipėsi į Rusijos, Ang- 
li’os ir Amerikos vyriausy
bes, reikalaudamas, kad tos 
šalys pildytų duotą pasiža
dėjimą ir ištrauktų savo ar
mijas iš Irano.

Alijantų armijos buvo 
pasiustos Persijon karo pra
džioje. kad tenai noisiverž- 
tų vokiečiai, bet Persijai ar
ba Iranui buvo užtikrinta, 
kad karui pasibaigus tos ar 
miios bus ištraukos. Taigi 
dabar Persijos valdžia ir 
reikalauja, kad jos butų iš
trauktos.

Dėl Amerikos ir'Anglijos i

SST& &Heaa^ KAIP BUS PALEIDŽIAMI KAREIVIAI
rimą rusų nedrauginga

ne- 
oo-

litika. Rusai nori gaut “lai
svą kelią’’ į Persijos Įlanką, 
o iš tenai į Indijos vande
nyną. Be to, Maskva nori

versmes. Ryšium su tuo bol 
ševikų diplomatai nuolat 
provokuoja persus. Taip 

kan Tito ir jo partizanus, elgdamiesi jie ruošia dirvą
kaip anglai andai išmetė 
Maskvos diriguojamus ko
munistus iš Graikijos sosti
nės Atėnų.

PATAISYTI “HOUS TO
NĄ” KAINUOS 

$6,000,000

bus palikti, o kurie nereika-Į 
lingi, bus tuojau atleisti.

Ši sistema neliečia karių 
Į sulaukusių 42 metų amž. ar 
daugiau. Tokie bus atlei
džiami jiems patiems pra
šant. Taip pat jiems pra
šant bus atleisti ir tie. ku
rie yra užsitarnavę aukš
čiausią Amerikos atsižymė- 
jimo ženklą — Congressio- 
nal Medai of Honor.

Moterų kariuomenės na-i 
rėš arba Wac’s, kurių vyrai 
bus atleisti iš karo tarnybos, 
taip pat bus atleistos joms 
pačioms prašant.

Ta pati kreditų-taškų sis
tema yra taikoma ir kari
ninkams, bet jų atleidmas 
išimtinai priklausys nuo ka 
rininkų reikalingume, ių 
specialybių, išmokslinimo ir 
kitu ypatybių.

FLIS.

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS TĖVU DIENAI

Ivti.4 ro «.» — D-1O 
t ii'<> r. o sliiiės studijos a 
i vv.'dus. Autorius ais-

3
ro
ž i
ėnuiio.'

R.us K et rkojų pa 
> r j rigii\tį. Pavyz- 
\ odei šunelis lo’a ant

reiškia arklių 
,a.l nr s? Kodėl gyvuliai 
u geru uoslę paprastai tu- 

•’ silpr s akis ir greitai ap-j

K a

inl Ar la ė ištikrujų y-
a to ia gu«n. 

nės apie ;ą mano 
vieni gyvuliai x ginasi 
savo pr oš” kiti

klokit; dalykų.

kaip žiro-' 
? Kodėl

(!aop
kėga?

. a 
u.

-1
1 I iU.

o
Kaina

nuo 
Ir 

Kny-
9 Jformato. 212

■uvo >125.

vos vai .dais. Atvirutės tin- 
'. a biie sveikinimams arba 

or spenden i oms, o ypač 
'iais me ais. kuomet už Lie- 
suvos nepriklausomybę A- 
•r< rikos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

KorrpKtas buvo 50c., da- 
ar Joc.

Žemaitės Raštai Karo 
Metu. Kny ga didelio forma
to. ant Gailios popieros, i- 

i Muštruota, piešia baisius ka- 
{ro vaizdus Lietuvoje. Kai- 
! na buvo 50c.. dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu- 

j p gintom kainom.

•k". Amerikos ambasadorius Francuzijai. Jeffer-
< afirev, nutarė važiuoti pažiūrėti Daehau kan

tinių stovyklą, daktaras įskiepijo jį nuo užkrečiamų 
ligų. kurių ta stovykla buvo pilna.

son

Jungtinių Valstijų kariai, trijose kautynėse ar žygiuo- 
kurie dabar tarnauja viso se ir namie paliko vieną 
pasaulio kraštuose, žino ko- vaiką, nesulaukusį 18 metų. 
kiu . budu patirti, ar jie vie- Už visą tarnybos laiką jis

oasierobti ir nersu aliejau* ni iš Pirmu^ fcus atleisti iš gautų 36 taškus, už tamy- LJL? PvčiL «, tnn hnl-i^ro tarnybos per ateinam bą užsieny gautų 18 tašku 
cius dvylika* mėnesių. Nau-Juz atsizymejimo ženklus ir 
joii sistema, pagal kurią ka dalyvavimą kautynėse gau 
riai bus atleidžiami iš karo tų 25 taškus ir už vaiką 12 
tarnybos ir kurią šiomis die- taškų. Jo bendras kreditas 
nomis paskelbė Karo De- butų 91 taškas, 
partamentas, yra nustatyta] Ši kreditų-taškų sistema 
pagal pačių karių pageida- nereiškia, kad kiekvienas 
vimą. Dar prieš karo Euro- karys, kuris turi reikalingą 
poje pabaigą, tūkstančių taškų skaičių, tikrai bus iš 
karių, namie ir užsieny, bu- karo tarnybos atleistas. Jei- 

ivo atsiklausta, kurie iš tar-

pastoviai nišų okupacijai, 
kurios tikslas visiems yra 
suprantamas: pastatyti bol
ševikų valdžią.

AMERIKA DUOS BAL
KANAMS GALVIJŲ

Bet juos gali suėsti išbadė
ję Stalino komisaraiBrooklyne dabar yr i tai

somas naujas Amerikos ka
ro laivas, skraiduolis ‘ Hou- Amerikos vyriausybė v- 
ston,” kuris buvo su?adin-,ra nutarusi duoti Balkanų 
tas Pacifiko vandenyne.į valstybėms 50.000 veislinių

ANGLAI SUGAVO “LOR
DĄ HAW-HAW”

Netoli danų sienos angių 
armija sučiupo Anglijos iš
daviką Wm. Joyce, kuris 
buvo žinomas kaip “Lord 
Haw-Haw.” Jis buvo naciu

I įsakymus prašom siųs-»T* *-įai yra
i 'jos asako- 

>.Zduoti j’JO- 
luis. Kaina

. dabar tik 50c.

« a r?

Kokias Dievr* Žmonės 
Ifcrbino Senovėje?—Parašė- 
’sas. T: i lai ai įdomus n 

pamokinantis leidinys. Die 
ų ir tikybų isterija paduo

dama nuo saulės garbini- 
iki krikščionybės laikų

i šitokiu adresu:
“KELEIVIS”

6 'S Eroadway,
So. Boston 27, Mas*.

Kas Norėio Knygos 
BEN-HUR’ii 1

Da yra keli egzemplioriai
BEN-HUR yra istoriška 

apysaka, labai įdomus skai-
radijo propagandistas Ber- mo
lyne ir transliavo jų propa- k nvea turi 272 puslapius, 
gandą Anelijon. Dabar jis Arti 100 puslapių pašvęsta ......
bandė nuo anglu bėgti iii'icn tik senovės lietuvių tymas, gražiai iliustivota. 
buvo pašautas. Ligoninėj dievams apibudinti.,Čia yra Midelio formato, 
iam buvo padalyta operaci
ja ir “lordas” sveikstąs. 

Kada pasveiks, bus pri-
• statytas į Angliją ir teisia
mas kaip šalies išdavikas.

stambi
ų rašyta daugiau kaip ’ 30 i kn.vga, 472 puslapiai. Kaina 

1 Kairiu Lietuvos dievu, die- j ^>2.00. liet mes atiduodam 
‘ ir šventųjų. Bet kny- j už 95c., su prisiuntimu—$1.I vaitui 

■ga ne religinio pobūdžio.
9; 
Daug kas jos reikalavo,

Priešingai, ji parodo, kad , bet negalėjom pristatyt, nes 
dievus patys žmonės kuria į buvo jau išsibaigus. Dabar
ir patys juos naikina. Kny- j radom sandėly pora tuzinų 

Majoras Kerrigan savo] ges viršeliai papuošti seno- dar užsilikusių. Taigi, kas~ 4 C : ..1* A.— * _ XI  b va vrrAo nm'nin JcVvm’

gu jo mokslas ar išlavini-) 
naujančių pirmiausia ture- mas reikalingas karo reika-į 
tų būti atleisti
90 nuošimčių
sutiko, kad pirmiausia turi 
būt atleisti tie. kurie ilgiau
sia tarnavo ir daugiausia tas karys
dglyyavn L”jntvnp<fi

kandidatūrą naujiems ma jo-, vės lietuvių žinycios pa- 
ro rinkimams jau paskelbė. ’ veikslu. Kaina buvo $1.00. 
----------------------------------- dabar tik 50c.

iš tarnybos, lams. arba jeigu jis labai 
užklaustu jų sunkiai pakeičiamas, tai to-į

kis kaiys nebus atleistas iki Į 
jo vietoj nebus surastas ki-

Taip
Dvi prieše (turbut j£ponų) i karvių. Jos bus nugabentos' 
torpedos pataikė, ji po van-ibegyje 18 menesiu.. r. . 1 i--4 -k -j r> u i . t - .... namie žmonas n \ainu>. nedeniu ir nupiešė oO pėdų į Balkanų valstybes, isski- 

' riantį } Grąįkiją, dabar yra Į 
valdofnos Jlusijos. Manoma, 

rusų armija gerumu

pasturgalio. nunešt am 
kartu inžinus. turbinas 
vairą. Laivas nenusriendo 
dėl to, kad jis buvo ta p pa
statytas. kad vieną j< sky
rių pramušus, į kitus van
duo negali ineiti. Jį pataisy
ti kainuosią apie 6 milio- 
nus dolerių. Taip sak< kon- 
gresmanas Thomas. kuris 
buvo nuvykęs į Brot klyną 
tą laivą apžiūrėti.

Norėdamas patenkinti 
karių norą, Karo Departa
mentas paruošė taip vadina-

kad rusų armija gerumu ma kredito tašku plana. Pa- džiami iš 
nesitrauks is Balkanų Ry- j t !ana. jeiįuKkar;-s tu.|Drie i,iriuos 
sium su tuo tūli amerikonai ®; oą
sako: n 85 taškus, jis kvalifikuo- 

~ .. „ , tas kandidatas atleidimui iš i
karo tarnybos. Moterys ka-

Wac’s privalo tu- 
nemažiau 44 taškų. 

Kredite taškai taip

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS JAPONIJOS

KARALIUI

ja. jiems reikia tuojautinės 
pagalbos, bet kur 
mas, kad tuos galvijus ne- 
suės alkani Stalino komisa
rai?”

Tokio užtikrinimo nėra. 
Priešingai, bolševizmo prak
tika rodo, kad jis toks jau 
plėšrus, kaip ir Hitlerio na-i 
cizmas

užtikrini- rėti

Londono žiniomis. Aust
ralija pareikalavusi, kad 
Jungtiniu Tautų Komisija 
Karo Piktadariams bausti 
pasmerktų Japonijos kara
lių mirti, nes jis, kaip valsty 
bės galva ir diktatorius, y- 
ra atsakomingas už visus 
japonu žvėriškumus. Vienas 
kiniečių vadovybės atsto
vas Londone pasakęs, kad 
šitą Australijos- reikalavi
mą remsianti ir Kinija.

ROMMELI NUŽUDĖ 
PATYS NACIAI

Visi atsimena pagarsėjusį 
vokiečių karo vadą Afriko
je, generolą Rommelį. Buvo 
žinių, kad jis žuvo. Dabar 
jo našlė pasakė amerikie
čiams. kad jos vyrą nužu
dę naciai, nes jie įtarė jį 
luošus sąmokslą nudėti Hit
lerį. Jam buvę paduota nuo
dų ir.liepta išgerti. Kaip 
karininkas, iis įsakymą pri
ėmęs ir nusinuodijęs.

HOPKINS TARĖSI SU 
STALINU

Prezidento Trumano įga
liotas Maskvon nuvy to J. 
Valst. diplomatas H. Hop- 
kins. tartis su Rusiios dik
tatorium Stalinu. Derybos 
ėjo prie uždarytų durų, 

n*

tos knygos norėjo, dabar 
gali ją gauti, jeigu nelauks 
ilgai. Dolerinę galima pri
siųsti laiške.

Užsakymus prašom siųs
ti šituo adresu:

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas. maldų knygelė. 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais .................................. $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais = = = = = ............ 65c.'

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin-'

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta S 
kaina—$2.50; musų nupi 
ginta kaina—$1.50/

Radom ir “Kokiu* Dievu* 
Žmonės Garbino Senovėje.’’
Tai visokių dievų ir tikybų 
aprašymas, bet knyga isto
rinio. ne tikybinio pobūdžio.

..... - 272 puslapiai. Kaina. $1,Ta gražiai iliustruota, ap- b t 
dalyta drūtais audekliniais: 
apdarais, buvo $1.25, 
bar tik 75c.

pat ilges-' 
nram laikui karo tarnyboje;

s palikti ir tie kariai, ku- i 
ie iš Europos karo zonos 

buvo tuojau išgabenti į ki
tas karo (zonas su savo da
liniais. Bet tokie 

karo
prie pirmos progos.

Dabar apskaičiuoti karių 
kreditai nėra galutini. Ka
ro Departamentas galutinus 
kreditus paskelbs vėliau. 
Karo Departamentas karių 
atleidimo netrukdo ir todėl 
vos tik viena savaitę po šio 
plano paskelbimo, kai kurie

bus atlei-
tamybos!lais .Kapitonas

ga. su kankinimo įrankiais .... 30c. į Sįclo*'Bal**i Jono Smel- 
Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du- StoriaUS dainOS IT eilės. Kny-

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta- — -
vo laimes gyvenimo turtus, arba 
meilško iapsivedinao gyvenimas $1.00 

Nebijok Mirti, knyga su paveiks.
.................................. 60c.
Velnias, didelė, 3 tomų

knyga ............................................. $1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ............... 35c.
Neužmokamas žiedas, graži apy

saka ................................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai ........   25c. į
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas

................................ 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ........................................... $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka ................................ .................
Grigorius. gražus skaitymai 
l'^keiktoo 3 karalaitės ....
Keliauninkai į Palestiną ....
Davatkų Gadzinkos ...............
Dvarinė Pana. graži apysaka 
Ragana, tikras atsitikimas ..
Apie Dangų, saulę, mėnulį

žvaigždes ..................................... 10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai, ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu .................... 25c.

Salemonas, laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

......................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c.
Karvės ir nauda iš jų. geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
Istorija seno ir naujo testamentų,

•su paveikslais................................. 35c.
Kaistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ......................................... $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius ............................................. 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c.
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
10c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLES ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ........................ 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesiniu reguliatorius

......................................... 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos .................................... 60c.
Nuo vandenligės ........................ 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ............................................ 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ....................... 35c.
Plaukų augintojas saugoja juos

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c.
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

......................................... 85c.
Tyra mostis, nuo bile kokio nie

žulio, Rožės, Pailių. Pnison I'y, gy
do visokius skaudulius, apdegintus
ir t.t............................................ $2.25
Paili*, a.'irata arba mostis .... 85c.

AL ŽITKAITIS. (41 >
335 Dean įt., b patu*: pert, X. V.

da-

Lietuvos Vaizdai, tai yra į
atvimtės su gražiais Lietu-

bet “Keleivio” skaitytojams 
tik 50 centų.

KELEIVIS 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

fr

skai
čiuojami:

Vienas taškas už kiekvie
ną tarnybos mėnesį nuo 
1940 m. rugsėjo 16 d. Vie- 

• nas taškas už kiekvieną tar
nybos mėnesį užsieny nuo 
1940 metų rugsėjo mėn. 16.

Penki taškai už kiekvie
ną gautą Bronze Star ir už 
kiekvieną kitą atsižymėjim.o

1 kariai jau buvo pasiųsti į 
skirstymo punktus, kur jų 
kreditai patikrinami ir iš 
kur jie atleidžiami iš tarny- 
bc-3. Kariai, kurie stovi A- 
merikoje. žinoma, greičiau 
patenka į skirstymo punk
tus ir jie greičiau atleidžia-

Associated Press praneša, ženklą. Bronzinė žvaigždė Fį’ kariai is Europos ir
-J----- J Vipkvipnam karini! kitur patenką į skirstymo

.jpunktus palaipsniui ir vė
liau. Gali užtrukti metai lai
ko pargabenti iš Europos vi
sus kvalifikuotus atleidimui 
karius. Tuo tarpu manoma 
kad kas mėnesį iš Europos 
į Ameriką bus pargabenta 
po keletą desėtkų tūkstan
čiu.

Skirstymo punktuose ka
riai bus laikomi iki jie bus 
galutinai patikrinti. Tų pun
ktų pareiga vra sužinoti, ar 
kaiys reikalingas karo rei
kalams, ar iis gali būti at
leistas. Kariai, kurie būti
nai reikalingi kariuomenei.

1,300 KARO BELAISVIŲ 
NUĖJO JUROS DUGNAN

25c.
30c. i
25c.
30c.
20c.
25c.

. 35c. 
ir

kad gegužės 3 d. amerikie- duodama kiekvienam kariui 
čių karo laivas ties Ham- dalyvavusiam kautynėse ar j 
burgu nuskandino vokiečių žygyje. Kadangi kaiys ap
karo laivą, kuris plafukė su dovanojamas Purple * Heart 
karo belaisviais. Amerikie- ženklu už kiekvieną sužei- 
čiai nežinojo, ką vokiečių (dimą kautynėse, tai jis už 
laivas veža ir liepė jam su-' kiekvieną tos rūšies ženklą 

taip pat gauna po penkis 
Jeigu kaiys namie 

paliko vaikų dar nesulau
kusiu 18 metų amžiaus, tai 

tri-

stoti. Kai vokiečių laivas 
nepaklausė. Amerikos lai- taškus, 
vas davė iam iš kanuolių. 
Vokiečiu laivas nuskendo
taip greitai, kad vos tik ke- už

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Ma**.

kiekvieną vaiką, iki 
po 12 taškų.li jo žmonės soėjo nušokti 

vandenin ir vėliau buvo ki
tų laivu išgelbėti. Apie 1,-j skaičių priskaitomi tik 
300 karo belaisvių nuėioi taškai, kurie buvo gauti 
iuros dugnan. Jie susidėjo 
iš lenkų, rusų. franeuzų ir

ju. gauna
Į bendrą kredito taškų 

tie 
iki

m gegužės 12 d. Jei- 
karvs užsitarnavo kredi-

1945
.851 K E poicl pSMIMaras JDuro

J«i norite žinoti *pi« karą ir kiti 
įvykiu*, tai skaitykit* "Naujienas*.
•Naujieno*" yra pirma* ir didžiausia* 
diearaiti* Amerikoje.
Uftsiraiykit* “Naujiena** llandlea. Maujleaq 
prenumerata metam* Amerikoje (llimant 

|), 96.00, Chieegoje ir,

kitų, kuriuos vokiečiai buvo, tų pirm to laiko, bet jų ne
paėmę okupuotose šalyse, (gavo. juos galima vėliau

----------------- priskaityti. Jeigu prieš 1945
m. gegužės 12 d. kario šei
moje gimė kūdikis, apie ku

ilį karys nežinojo apskia- 
■ čiuodamas savo kreditus, 
jam tie kreditai gali būti 
priskaityti, nes jie teisėti.

Kad butų aiškiau, kaip 
ta kreditų-taškų sistema 
veikia, čia paduosim pa
vyzdį: pa v., karys ištama-] 
vo kariuomenėj 36 m<n. Iš 
to skaičiaus Jis 18 mėnesių 
tarnavo užsieny ir p ;r tą 
laiką užsitarnavo Silver 
Star ir Purple Heart a.sižy- 
mčjimo ženklus, dalyvavo

AUDĖJAI NORI DAU
GIAU ALGOS

Bostone buvo Nauj. Ang 
lijos audėjų (CIO) suvažia-į 
vimas. kur dalyvavo 150, 
delegatu, atstovaudami 65.- 
000 unijistų. Suvažiavimas! 

I nutarė pranešti kompani- 
’oms, kad unija reikalausi 
10 centu valandai algos pa
kėlimo kai 1 rugpiučio pasi-

spi.urtos atstovai ter ne-'bai°s dabartinė sutartis, ir 
buvo prileidžiami. Be spė- pasiūlyti darbdaviams jau 
jama. kad derybos ėjo dėl dabar pradėti šituo klausi- 
Lenkijos u Kajkynų likimo/mu derybas.

PAJIEŠKO.IIMAI
Aš. .Iuzef:V »š JaviniSkiu

sodžiaus, pajic’kan savo pusses*r- 
rių. Ciprionos Salomėjos Pošky- 
čių. kurių pavardžių po vyrais ne
žinau. Jos ki!u*i' s i- Vabnlnii ku na- 
vapijos .la’.auėiu sodžiaus. Seninus, 
rėdos, gyveno I’ittsfield. Ma-.-. Mel
džiu pačių atsišauk’!, arba žinančių 
apie jas n-.an pranešti, už k; busiu 
labai dėkinga. (24)

MRS. .1. RLTVYOlENft 
13 Morton St.. Montello. Mass.

ĄPSIV ĖDIMAI

Money Order] ar 6*kj *ių*kltei

“NAUJIENOS"
1u

Esu pasiturinti< vaikinas, 
amžinus, norėčiau su s i pa

ar tia
teiksiu laišku

T

3142 V. 5'.”

Oautriau

11 me
nti su 

žinių su- 
(23)

Ilt

17M South Halsted Streut
CHICAGO, ILLINOIS

t
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moterims Pasiskaityt
•A. ▼ evvoni TUiDrn41 SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENf.

G r e t e
Jieva Simonaitytė

(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karulius’’)

(Tąsa)
Vakar parnešė 

priejuostę, žydro 
didelėmis 
naujovišką.

motina 
ii ko su 

gėlėmis, visai 
Gretė išsinešu

si ėmė ir atidavė ją tarnai
tei. Tiktai ką ji pati nusi
perka, tas jai gerai. O k ;- 
kius lakatus ji nusiperk .. 
stačiai gėda ir pažiūrėti. 
Dėl to reikia bartis. Ir m ■- 
tina barėsi. Besibardama 
priėjo prie to. kad reikėją 
priminti ir poną šturmą 
Povilą.

—Tai tu nori manim n. 
sikratyti?

—Noriu, žinoma, noriu 
—Gerai, aš eisiu ir nui 

skandysiu.
Plonienei jau ant hez - 

’ Bet ji dar k. - 
ku susigriebia: ką gali ka - 
tais žinoti, piktas gali įvy. - 
ti bejuokaujant. Ji prisim - 
na posūnį M iki. -Jos v?id: : 
dar daugiau apsiniauki:.
Tas ir yra tasai kaltinu - 
kas... Kryžius, tikras kr- - 
žius pasidarė jai Gretė. Jar- 
kad atsirastų, beveik ir vž 
berno ji leistų savo duktė?
kad tik butų vilties ją pri-jlaukti! 
imsiant protą. [naujas

Dėl jos pastabos, kad e - 
sianti ir nusiskandysiant: 
Plonienė tik žlebterėjo. ka 1 
ji gausianti su lazdine, t: i 
ji žinosianti kitą sykį toki ; 
nesąmonių nekalbėti.

vio: “tu eik.

nusuktu sprandu gulėjo jau 
neeyvas vienas vištvtis.

Ką tu tik padirbai, ir 
užmušei vištyiuką! — de
juoja motina lauke.

O Gretė atsako iš virtu
vės:

—ir užmušiau, kam len
da nevertasis, kur nereikia.

Nusiplovusi rankas Gretė 
nuėjo i kambarį. Ji atsisto
jo į rie lango ir rimtai susi
mąstė, ką ji dabar darysian

ti. Ka-i butų geriau taip pa- 
' darius, kaili kitados Mikis. 
‘ Bet ji juk ne vaikinas. Kur 

ii nusidauš, kas ją priims! 
Į Ne, r.e, taip negalinta, bet 
pas motiną ilgiau palikti 
iai taip pat, rodosi, nebega
lima. Jau, beveik, už berno 
ji eitų. kad tik atsirastų vie
nas toks, kuris jos nori ir 
ne pamariškis.

Kas šventadienį eina Gre
tė į bažnyčią su ta, kad ir 
silpna viltim: rasi sutiks ji 
dar kartą aną... Bet lyg bu
tu jis vandeny žuvęs. Jau

MAŽIAU MATERIJOS, GRAŽESNI KOSTIUMAI Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum- 
f am laikui yra nupiginamos iki puse kainos. Kas pirks 
už $1.CO, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
ei $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4-00. Ir t. L 4

Štai čia knygų sąrašas: ”3?

ŠEIMYNOS tSTO.AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 

: kamuolį ?

LIETUVIŲ 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis \ yrus. 
nūs prastoj savo arkoj sutalointi? Labai užimanti ir pamokinanti kny-
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kad visų ga. Su paveikslais Kaina ____50c.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da-

Kaip iš Nojaus šeimj

Čia yra parodyti kai kurie maudymosi kostiumų pavyzdžiai šiai vasarai. 
Madų kūrėjai sak > kad kuo mažiau materijos, tuo gražesnis apdaras. Išrodo, 
kad ištiesu tašu ir via.

bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynas 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................. 26c.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?I

Parašė kun. M. Yaladka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
laugclį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščia* mo
kslai arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
10 pusi................................................ 10c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
anjonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

Grėtė nieko nebeatsakė. 
Pereklė parsivedė į kiemelį 
vištyčius. Vištyčiui išalk; 
apspito Gretę. Kiti net Šok 
ant kibiro. į kuri buvo me
tamos roputės, ir cypė ne
apsakomai. Bet Gretė, no
rėdama išleisti savo pykt’ 
smogė su didele ropute Į 
vištyčius ir netikėtai patai
kė vienam. Cypdamas 
nusirito ant žemės, o bešok 
damas nuo kibiro krašto ki
tas Vištytis, įsmuko į kibi
rą ir dingo vandeny.

—Įsiraugs į kibirą, repeč- 
kulnis! — girdi Plonien* 
Gretę tariant. Daugiau nie
ko, ji skuba viščiukams les 
ti duoti, o Gretė apsiašaro
jusi ir paraudusi įskubėjo į 
vidų.

Kiemelyje išsiplėtęs, su

1 daugiau jo niekur nebema
tyti... Dieve, Dieve, kaip 
baisu laukti ir nieko nesu- 

Kiekviena diena 
apsivylimas kiek

viena diena nauji barniai 
su motina. Motina nebeken- 
čia jos... Taip. ji tai jau aiš
kiai pastebėjo ir Įsitikino. 
Motina daugiau pradėjo rū
pintis savo pesuniu Endriu- 
mi. Pirma ji į jį menkai te- 
žiurėdavo, Bet dabar, kada 
jis paaugo, ji net — Gretės 
nuomone — perdaug jam 
meilinasi. Ne, pavydėti Gre
tė nepavydi. Jai, beveik, 
maloniau, kad motina jai 
savo meilumu ramybės duo
da. Bet. hm...

I kiemą įvažiavo vienu 
arkliu kinkytas plunksninis 

?■ vežimaitis. Jame sėdi nepa- 
'žistamas žmogus. Atvažia

vęs netoli angos jis sustojo.

Sėk, ScsM/e, Žalią Rūtą

Sėk. sesute, žalią rūtą.
Kad Lietuva laisva butų... 
(Paskutinę eilutę 2 kartu)
Sėk.
Kad

sesute 
mus prie •as s

metą,
upleškėtų...

A

makaronu sesui ir da-| nihilistai
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstoto nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61............25c.

lam 
rant dešreles.

Gretė beveik nei akių ne
pakelia į svetimąjį. Juk at
važiuoja pas tėvą visokiais 
reikalais žmonių — ar dėl 
pievų, ar dėl žvejybos. Ši
sai vėl bus bene vienas tų, 
kurie renka parašus žvejy
bos reikalais prašymui į re- 
gierungą... (Bus daugiau)

Mes. lietuviai, nemiegosim.
Už tėvynę vis kovosim...

Už Lietuvą misų brangią 
Kelsim kardus i padangę...

^■1.' 1 - T" e .
Už Lietuvą, už tėvynę,
Mes statysime krutinę...

. -AT-*
Lai Lietuva mus gyvuoja.
Broliai, seserys dainuoja...

Tat ir šiandien pas’darbuokim. 
Pirkim bonus, nevėluokim...

Pirkim bonų kuo daugiausia, 
Muškim priešą kuo skaudžiausia..

Duokim priešui mes į kailį—
Te jo niekas nesigaili...

Karas
Musu

kad greičiau sustotų, 
broliai nebvaituotų...

Julė Gūdy na it ė.

APIE VALGIUS.
AKYMIRKA PRIEŠ NELAIMĘ KUR KOKIE PRIESKO

NIAI TINKA

Victoria Torrence su savo vyru buvo ti?k drąsus 
oro akrobatai, kad juos vadindavo “kometų pora.” 
Anądien jiedu rodė ta “numerį” Nevv Yorko Madisor 
Square Gardeli patalpoj, kur buvo 10,000 žiūrovų. Stai
ga jos ranka išslydo iš vyro saujos... Metelis nukrito 
tarp publikos ir užsimušė.

Kvepiantieji pipirai
(Allspice)

Čieli vartojami pikeliuc- 
jant visokias daržov s. ma- 
rinavojant silkes, verdant 
sriuboms buljoną, verdant 
mėsą ar žuvį. Sutrinti var
tojami taingi visokiem ka- 
potiem pikeliam, kai ku
riems “pudingams” ir visu • 
kur tik reikia trintų pipir b

Sauro lapeliai
(Bay Leaves)

Darant visokius ruerščius 
ir saldžius pikelius, marina- 
vojant silkes ir kitus val
gius, verdant sriubas, mė
sas ir žuvis. Labai paskor.i- 
na pupeles (binzus) ir tc- 
meites, todėl verdant pa
tartina įmest vieną ar du 
lapelius. Perdaug nedėti, 
kad nebūtų aitru.

Salierų sėklos
(Celery seed)

Tinka prie visų iš daržo
vių padalytų salotų, tomei- 
čių, kotletų, visų mėsos šu
tinių (stews) ir vartojamos 
darant kai kuriuos pikelius 
ir marinatas.

Cinamoną*
Trintas vartojasi kepant 

kai kuriuos keikus, pudin

gus, darant pudingams so- 
3ųs, kepant saldžias bulves 
(sweet potatoes), bananas 
ir džiovintą (toasted) duo
ną. Lazdelės
vaisių prezervams, kai ku
riems šaltiems ir karštiem?
gėrimams, kompotams 
kai kuriems pikeliams.

Muštarda
Sausa muštarda paskoni- 

na sosus, padažus ir mėsas.
Darant baltąjį sosą žuviai | Tį®fpK kenkia Liau.
reikia biskell mustardo Į- kiraės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
moičvti Gutuvu miKtardjt 1 daa?elJ « gyvenimo patyrimų pamaišyti. gatava muštai na ra-- K StikleHSt So. Boston, Mass.
vartojama darant senviciusj 1909 m., PusL 63............................. 25c.
iš mėsos, sūrio arba žuvies, žingsnis prie šviesos.
Taipgi kepant rūkytą mėsą,! Vieno akto vaizdelis ir monolo- 
steiką arba maltą mėsą.

11914 m.., pusi. 23......................... 19c.
Muskatinis Riešutas

(Nutmeg)
Gatavai sutrintas deda

mas kepant keikus, pyragai
čius, pudingus, sosus ir da- ..o s s
rant namie donacus. Taip- Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- 
gi priduoda skonio pabars-: 
eius ant išvirto kalifijoro, 
špinako, saldžių bulvių ir 
keptų bananų. Kepant “cus- 
tard’’ iš kiaušinių, pajus ir
maišant kai kuriuos karštus karės nuotakos
• _ . \ieno akto drama, vaizduojantiir maltus gėrimus 1 einia pa- vokiečių militaristų žiaurumų ir 
barstyti ant viršaus.

Kmynai
(Caraway seed) ___ ______ ___ ___ _____

Vartojami kepant ruginę kUusIm^.'*Ją ’turėtų*{»rskk'ityti’kiek" 
duoną, rauginant kopūstus,
o taipgi kepant porkčapsus, Kama ..............................  įoc.
jaknas arba inkstus. Taip________________________
pat tinka pabarstyti ir ant
franeuziškai spirgintų bul
vių (french fried). Galima 
pridėti ir prie sūrio.

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. 
tuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m.., pusi.
“SALOMĖJA”

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo
nui galva. Drama viename akte, pa
rašyto garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. j

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis .veikalas trumpais ir aiškia 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

dĖLkO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
•iorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
•.mogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitos rna- 
'.:au? Dėiko žmogui reikia cukraus, 
iruskos ir kitų palšių dalykų? Ko
lei jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15e.

KUNIGŲ celibatas.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

jopiežiaus kunigai nesipačiuoja- Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
įos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
iupuolimas. šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
iaunilcaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
erįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų. Parašė 

_ kun. Geo. Townserd Fox, D. D., su- 
Ver- ; '**tuvino Ferdinand de Samogitia.

Kaina 25c.

Kaina ..................... 15c.

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina .............................. 35c.

laimingų moterų likimų.
Kaina ............................................... 20c.

socializmas ir religija.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

Jungtinių Valstijų kapito- 
cuur-.lius (Capitol) pastatytas; 

vartojamos ant pusketvirto keturkampio 
akro. Kartu su rūmų sodais 
kapitolius turi apie G0 ak
rų žemės.

Pekla
1

ir

Gvaizdikėliai
(Cloves)

Čieli dažniausiai vartoja
mi kepant kumpius arbaį 
veršieną, prezervuojant vai-^ 
sius ir prie karštos arbatos. 
Sutrinti vartojami kepant 
keikus, pudingus, darant 
kotletus iš malto kumpio 
arba veršienos ir daugelio 
kitų valgių ir gėrimų.

Prezidentas Harry Tru-i 
man yra 32-ro laipsnio ma-į 
sonas.

HKBšIURa SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IK KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A M.
Parašė
METEL1OMS.

KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Česnako druska
(Garlic salt)

Priduoda gero skonio to- 
meičių sunkai, sriuboms, 
mėsų šutiniams, daržovių 
salotoms. Česnako galvukės 
taip pat vartojamos visokių 
daržovių salotoms ir keps
niams bei mėsų šutiniams. 
Prie avienos būtinai reikia 
česnako. Prieš kepant ar 
šutinant reikia perplauti 
česnako galvukę ir ištrinti 
ja mėsą.

Saąo
(Šal a vi ja)

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos iš 4-tos 

knygutės dabar yra geros 
tik nuo E2 iki Z2.

Stampos su 5-tu numeriu 
jau pasibaigė.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos iš 4-tos‘ 
knygutės dabar galioja nuo!

Kunigai gųsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-

Jtoai
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk

ga. Ir pridėtas 
žemėlapis tatai

"peklos”
patvirti-

N2 iki Z2 
iki Hl.

ir visos nuo Al Kayi
vie” Kaya

Vartojamų mėsų kemša- kui.

Cukraus stampa
No. 35 pasibaigs birželio 

2 dieną. Dabar gera 26-ta.
Čeverykams

Stampos su orlaiviais Nr. 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai-

BBOADWAT.
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir peš

7747 Nary
Detroit, Niek.

KODĖL AŠ NETIKIU
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesamus joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaų tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 paikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... f 1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

OžIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne.

I ru Amerikoj munsaino. šioje knygo- 
Į e telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
i -iai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
'.iški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ................ 25e.

MONOLOGAI IR 
OEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau. 
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
larbininkiškos. revoliucionieriškoa, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimaius, 
baliams, koncertams ir tt. Antra 
gerinta laida. Kaina .............

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No

ktas prietarus, burtus ir tt.

LIGOS.

lie.
t

LYTIŠKOS
It kaip nuo ių aDsisaugoti. ParaM 

D-ras P. Matulaitis. Antra, peržiūri- 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

i
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gra 
daugybė straipsnių, juokų 
Puikiai iliustruota. Ka

žios eilėa, 
ų ir tt. 

ina .... 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svalgl-

aamieji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oarskaityti šitų knygutę. Kama lOe. 

‘•Keleivis,’* 634 Broadwej, 
Sovtk Boston, Masu.'

U
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Kas Parašys Dr. Jono Šliupo 
Biografiją?

Dr. šliupas jau mirė, to-1 judėti, verkti. Daviau vaikui 
dėl laikas išleisti jo biogra- valgyti ir vaikas užmigo, 
fiją. Nei vienas lietuvis A
menkoje nesuvaidino tokio 
svarbaus vaidmenio, kaip 
Dr. Šliupas. Jisai buvo pir
mutinis kovotojas už laisvą 
minti. Nei vienas lietuvis 
nepadėjo tiek daug pastan
gą, energijos ir darbo plati
nime kultūros tarp Ameri
kos lietuvių, kiek Dr. Jonas 
Šliupas

Tuomet nuėjau pasakyti dr. 
Šliupui, kaip yra su vaiku. 
Jisai mane užtikrino, kad 
vaikas nemirsiąs. Bučiuoju 
daktarui rankas, verkdama 
atsiprašau, kad neturiu pi
nigų užsimokėti. I)r. Šliu
pas pareiškė, kad jam bus 
didesnis užmokestis, jeigu

surinkta, prie jos sutvarky
mo gali prisidėti V. Sirvy
das, “Keleivio’’ redaktorius 
S. Michelsonas, “Vienybės” 
redaktorius J. Tysliava, Chi 
cagoje dr. Margeris, adv. 
Bagočius Bostone.

Nėra svarbu, ar mokate 
gei ai-taisykliškai rašyti:;
svarbu yra priduoti medžia
gą. Gal jums išrodo kokie į 
pasikalbėjimai ar tai veiki-1 
mas su dr. šliupu be svar
bos, bet priduokite. Nėra 
klausimo, kokis jūsų užsiė
mimas: paprastas darbinin
kas, biznierius, profesiona
las — visi stokit patys j pe
tį ir pagelbėkite išleisti isvaikas pasveiks. Kai turėsi

užmokėsi man, jisai sako. toriją žmogaus, kuris tiek 
“Vaikas pasveiko ir už- daug padėjo darbo ir kovos 

pasakęs, kad jisai išleido augo didelis vyras, šešių pė-i prie6 juodąją armiją, kad 
virš $30,000 platinimui kny- dų aukščio, svėrė du šimtu išlaisvinti lietuvius iš prie-

svarų.” ' ; tarų vergijos. _
Besikalbant su moteriške. “Keleivio” ir “Vienybės”

parėjo ir jos sūnūs iš kasyk- redaktoriai turėtu raginti 
los. Teisybė, gražus ir di- ne r savo laikraščius, kad 
delis vyras. žmonės siųstų jiems atsimi-

Kai moteris pasakojo ši nimus apie velionį Šliupą, 
dirbdamas prie mūrininkų, nuotikį, apsiverkė kaip ku- Reikia tatai padaryti, kol 
Dienomis nešdavo plytas, j dikis. Sako, negaliu sušilai- da vi a kurie sykiu dirbi ir 
vakarais mokindavosi, irjkyti iš džiaugsmo ašarų veikė su dr. Šliupu, 
tuo pačiu laiku sakė lietu- kalbėdama apie dr. Šliupą.
viams prakalbas, rašė kny- kuris išgydė mano sūnų. j-----------------
gas ir leido laikraščius. Kai Nuo tada, tęsė moteris, \rram nfi IHCI/1 
prie laikraščio darbo pa- daugiau netikėjau į kunigų VISKIO Iv DIuiK.1 
vargdavo, pasitiesęs popie- pamokslus ir savo vaiką iš-
ros ant gl indų pramigdavo, i auginau sveiką nuo prieta- 
ir pramigęs vėl imdavosi rų.
darbo. Tai tokis buvo dr. Jonas

Kun. M. X. Mockus, ke- , šliupas.
lis mėnesius gyvenęs pas Rengėte prakalbas dr. J.. . . x ... ... . ,
Dr. šliupą, sakydavo, jog i Šliupui, turėjote dideles ko- ^ni. ..odei spaudžia ir bau- 
buvo dienų, kada Šliupas vas atlaikyti prieš kunigijos i 2ina,'iaU(1‘"- partijų zmo- 
su savo šeima neturėjo už puolimą. nes'

Ne kartą jisai yra man

gų bei laikraščių tarp lietu
vių, ir kad nei vienas cen
tas jam nesugryžo iš tos su
mos.

Atvykęs i Ameriką, Dr. 
Šliupas mokinosi, sunkiai

T. J. Kučinskas.!

uzKomunistų “Laisvėj 
gegužės 29 skaitome:

“Anglai nori patarnauti 
Italijos karaliui ir Bono-

KOVOS VAIZDAI Bostone ir 
Apyl rJkese
Naciu svastika pas South 

Bostono lietuvius

dirbti visą kalbą iš pat pa- 
' matų.

Po vienu atvaizdu “Kelei
vy” aš randu tokį paaiški
nimą: “Ties Amerikos am
basada Londone Amerikos 
kareiviai skaito žinią apie 
Rccsevelto mirtį. Žvaigždė
toji vėliava nuleista iki pu-

i sės stiebo reiškia gedulą.” Į --------
Čia viskas gerai, tik aš South Bostono gyventojai 

nežinau, iš kur buvo pa- Jarviai turi dingusio naciz- 
gautas tas stiebas? Lietuvis- mo simbelį-svastiką. Tą su
kai jis vadinasi šatra. O venirą Janiai gavo nuo su- 

' jau kai dėl to gedulo, tai naus Alberto, kuris tarnau- 
aš nei suprasti jo negaliu ! ja Dėdės Šamo armijoje ir 

• ką jis gali reikšti. Man ge-į dalyvavo mūšiuose prieš vo- 
riau patinka iiudėsis arba kiečius. Ten i jo rankas pa-

ką nusipirkti maisto. Daug 
kartų Šliupo moteris verk
davo. kad neturi ko valgyti.

Dr. Jonas Šliupas buvo iš
keiktas kunigų. Sergantiem 
per išpažinti jie drausdavo 
eiti pas dr. Šliupą. Neduo
davo nuodėmių išrišimo, 
jei žmogus pasisakydavo, 
kad buvo nuėjęs pas dr. J. 
Šliupą sveikatos reikalais.

Girardville, Pa., lietuvė 
moteris man papasakojo to
kią istoriją apie jos sirgusi 
vaiką:

“Trijų mėnesių kūdikis 
apsirgo. Nueinu pas svetim
tauti daktarą, susikalbėti 
negaliu. Atėjo daktaras pas 
kūdikį, apžiurėjo, davė gy
duolių. Tačiau kūdikis eina 
blogyn. Pas dr. Šliupą bi
jojau eiti. nos kunigas už
draudė prakeikimu.

“Matau kad mano kūdi
kis jau miršta. Užkampiais 
nubėgau pas dr. Šliupą. Pa
sislėpdama ėjau, kad nie
kas nematytų.

“Atėjo dr. Šliupas į na
mus, paėmė kūdikiui už ko
jukių ir pakratė. Pradėjo 
vaikas verkti. Dr. Šliupas 
pasakė: nebijok, ponia, ta
vo vaikas nemirs.’

• “Davė gyduolių ir prisa
kė už dviejų valandų duoti 
jam žinią, ar vaikas eina ge
ryn.

“Nežinau kaip greitai, 
bet vaikas praėjo žiūrėti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių su lenkais lr tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina...............................................  91.00

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston, Maaa.

Suteikite žinių iš savo at- , kaip čia senai Italijos• • •• •!-••! fr/\»vinviv-.ėnn 'I /vzvlvnėJ-i L>
simminmų visi veikėjai, ku- 
rie esate prisidėję prie d r. 
šliupo veiKimo. ... , . , .

Kunigai buvo užvede bv- kucs komunistai tarnavo 
la išvaryti dr. šliupą iš A- ^ralklJ reakcininkams, ruos-
nierikos: Da yra gyvų lietu-'fam! kar?
vių, kurie padėjo šliupui faTI Graikijos darbininkų
kovoti prieš klerikalus. vadus.

Scranton, Pa.. Živatkaus- rn,^ Pj>mja, aišku, vra 
kas daug yra veikęs su dr. Palinkus ^,osty.t re?^' 
Šliupu, jis galėtų duoti daug cinipkus. Tą visi žino; be. 
atsiminimų Shenandoah. anglai nezude Italijos hbe- 
Po rr-iiat-.r i ; .ne nežudo ir jos dar-x a. ii^vvcvicix caivvu v<vtv^t.x t • • -i v * v—v
daug medžiagos apie dr. J. įinmkų vadų Ar dėl to 
Šliupo veiklą J draugas Bimba taip sielo-

Kas yra turėję pasikalbę-j JdS1'
taciją, apie platinimą laik- . Lie]t.u?j1.ų Parl!in- Drau^’ 
raščių ir knygų, apie rengi- j* T. dioziausia kuopa savo 
mą prakalbį ir t.t., tai to- laiku. bav?- 4’ta *?oPa O11’ 
kie atsiminimai butų gera cap?V^ 6 ?aU 10P?S1la‘ 
medžiaga jo biografijai. kuoPa. Rjckforde.

Cnicagoj gerai darbavosi 
“Vienybės” redakcija tu- drg. Alb. Dainis; Rockfor- 

rėtų taipgi padėti šiam de — draugai Petronis, 
svarbiam darbui, nes jos Ewans. Raškevičius ir kiti. 
žmonės veikė su Šliupu. Išrodo, kad ir rockfordie- 

Kurie esate “Keleivio” čiai neteks pirmenybės. So. 
patriotai, priduokite me- Bostone yra LDD 21 kuopa, 
džiagą “Keleivio” redakci- kuri vieno drg. N. Ja
jai. Kurie esate “Vienvbės” i nuškos pastangomis šiomis 
patriotai, priduokite* tam dienomis gavo 26 naujus 
laikraščiui. Chicagos ir a- • narius.
pielinkės lietuviai priduoki-. /H turi progos gauti dau- 
te medžiagą aptiekoriui Ku- giau, ir gaus.
liui, 3259 S. Halsted St. --------

To darbo neatliks vienas .San Francisco konferen- 
žmogus. Reikia daug jėgų,ĮcU°je republikonų vadas 
daug darbo visą medžiaga ar.denberg apkaltino Ru- 
surinkti. sijos delegaciją, kad ji ty-

Kuomet medžiaga bus čia trukdo konferencijos 
darbus, klausdama vis nau- 

1 jų “instrukcijų” Maskvoje. 
Vienu tarpu jis pasakė:

komunistas Togliatti-Ercoli 
laižė to paties karaliaus 
rankas? Kaip čia senai Grai

That’s enough” — per 
i keturias dienas Molotovas 
! laukė instrukcijų ir vis tyli. 
Jis ar mes turėsime gum
bą...”

Molotovas negavo “gum
bo” tik dėl to. kad jį išgel
bėjo valstybės sekretoriausi 
padėjėjas Dunn, kuris paša-! 
kė:

“Keturių dienų negana. 
Ponas senatorius da nežino, 
kad reikia 72 valandų, kol 
susisiekiame su Maskva. O 
komunikatus reikia šifruoti 
ir iššifruoti — matai, kad j 
reikia daug laiko...”

“Po velnių!” — riktelėjo 
senatorius Vandenberg — 
“Reikia daugiau laiko, bet 
kodėl nei vienas man ne
pranešė, kad reikia taip 
daug laiko?”

Reiškia, ne visuomet ir 
diplomatai gali žinot visus 
savo vyriausybės sekretus— 
ka iau kalbėti apie eilini pi
lietį.

Pipirą*.

Čia yra du vaizdai iš Leipcigo kovų. Nuo vieno na
mo balkono amerikietis saržentas šaudė iš kulkasvai- 
džio, padėdamas savo draugams gatvėje. Priešo kulka 
pataikė jam Į kaktą (viršutiniam baizde) ir jis jau gu
li nebegyvas. Ant grindų matosi kraujo klanas. Kitas 
amerikietis slenka užimti jo vietą. Apatinis vaizdelis 
parodo jį jau šaudant iš to paties kulkasvaidžio.

KAS MUMS RAŠOMA.
Apie kalbos dalykus

Lietuviai inteligentai jieš-

kad jas dėvim ant kojų? 
Bet ant kojų dėvim ir ba
tus, tai ir juos reikėtų va 

ko vis naujų žodžių lietu-1 dinti “kojiniais.” Kepurę 
viškai kalbai, nori ją patai- nešiojam ant galvos, todėl 
syti, kad nebūtų svetimy- ią reikėtų vadinti “antgal- 
bių. viu” arba “galvadengiu.”

Man rodos, kad kalbas Bet niekas taip jos nevadi- 
o ne skirs-: na.

žėliba. Tuos žodžius su- 
; praųta visi lietuviai.

Kitas dalykas, tai karas. 
Laikraščiuose rašoma, kad 
tarp alijantų ir vokiečių ei- 

i na karas. Automobilis taip 
pat yra vadinamas karu; 

•traukinio dalis yra karas ir
karai yažiuoja gatvėmis.
Tai kam reikia tiek daug tų 
kanj?

Pagaliau, yra žodis “da
žyti.” Lietuvoj mes dažėme 
blynus į Smetoną arba Į 
taukus; būdavo gardus val
gis. O dabar lietuviai dažo 
namus. Rodos, kaip gi žmo
gus galėtum visą namą Į- 
kišti į kokį viedrą? Nega
lėdamas to padaryti, aš ė- 
miau savo namą ir numalia- 
vojau. Dažyti visai nereikė
jo. Reikėjo tik maliavos ir 
šepečio.

Kai kas labai mėgsta 
kriaušes, o man geriausia 
patinka grušios.

Nepatinka man ir šuo. 
Tai lyg žmogus belupis, ku
ris negali susičiaupti. Rei 
ketų sakyti šuva, taip kaip 
sesuva, sesuvos, o ne sesuo 
ar sesuos.

Bet šiam kartui užteks.
Kaz. Karčiauskas

teko nacių svastika ir Alber 
tas prisiuntė ją tėvams.

Lietuvis gavo sidabro 
žvaigždę

Kariuomenės vadovybė 
praneša, kad šiomis dieno
mis visa eilė karių buvo ap
dovanota tarnybos meda
liais. Tarp jų yra vienas lie
tuvis, Edvardas Jaunelis iš 
Maldeno. Jis gavo sidabri
nę žvaigždę.

Bostone jau dingo ir 
“hot dogs”

reikėtų vienyti 
tvti, nes ku*) didesnis kai Laikrodis, veidrodis, aki

niai — vis pritaikyti prie 
savo vietos ar tikslo. Bet

bu skirtumas, tuo sunkiau 
žmonėms susikalbėti.

Lietuvių kalba ir dabai -;cįeu kiekviena dalyką taip 
jau susideda is daugelio uik u taj ted* reik’-.‘- £
tarmių: kožnoj parapijoj 
žmonės kalba vis kitaip, ir 
nežinia kuri tarmė geresnė 
ir taisyklingesnė.

Aš esu girdėjęs visokių 
lietuvių kalbos tarmių. b*-t 
tokių žodžių, kokių užtinku 
laikraščiuose, niekur žmo-' 
nių kalboj negirdėjau.

Žodis “kultūra” yra var
tojamas beveik visose kal
bose ir jis mums gerai su
prantamas; bet ką reiškia 
“etinė kultūra.” aš nežinau, 
ir kažin ar daug yra tokių 
ką žino.

Kaip prisimeni senesnių 
laikų musų kalbą, tai šian
dien matosi iau daug skir
tumo. Pavyzdžiui, lietuviai 
išmetė iš savo Kalbos bač
kas ir kubilus, o Įsirito sta
tines. Bet man visgi geriau 
patinka bačka ir kubilas.

Pečius taipgi buvo iškrau- 
styts, o jo vieton Įnešta kro
snis. Bet man ir šita per
maina nepatinka, nes kros
ny duonos neiškepsi. Mat, 
krosnis žmonės stato tik 
jaujose ir pirtyse; jos yra 
sukraunamos iš akmenų, 
duoda daug kaitros, bet rūk
sta ir gyvenamam namui 
netinka.

Verbliudą pavadino kup
rium. Kodėl? Todėl, kad jis 
turi kuprą ant nugaros. Bet 
yra ir žmonių kuprotų, ku
riuo!? taip pat vadina kup
riais. Taigi, ar nebūtų ge-: 
riau verbliudą vadinti ver- 
bliudu, kaip seniau ji musų 
žmonės vadindavo?

Slonius man geriau pa-, 
tinka, negu dramblys.

Asilas irgi visiems yra ži
nomas padaras: bet ašvinas 
geriau tiktų į ašvies galą į-' 
kišti, kad ratas nenusmuk
tų.

Vietoj kojinių aš vartoju Į 
škaipetkas. Ir kodėl jas va
dinti kojinėm? Ar dėl to,į

Generolas MacArthur pa
skelbė šią savaitę, kad Fili
pinuose iki šiol buvo už
mušti 374,427 japonai. 
Šiandien, veikiausia, šita 
skaitlinė bus jau pakilusi.

Amerikiečių nuostoliai 
siekia 50,000, skaitant už
muštus, sužeistus ir dingu
sius.

Bostonas buvo paskilbes 
savo “hot dog” dešrelėmis. 
Bet pereitos savaitės pabai
goje visi “standai” pristigo 
“šuniukų.” Buvo tik “ham- 
burgerių.” Bet spėjama, 
kad ir ių pristigs.

Net didžiosiose valgyklo
se jau stinga mėsos.
Generolas Patton atvyksta 

j Bostoną
Sekantį antradienį, birže

lio 7, į Bostoną žada atvyk
ti garsusis Amerikos gene
rolas Patton. Iš Bostono ji
sai vyks Į Los Angeles, kur 
gyvena jo šeima.

Bostono valdžia nutarė iš
kilmingai Pattoną pasitikti.

Suėmė du ištvirkėliu*
Cambridge policija, pa

dedant jurininkams, arešta
vo du jaunus negrus. Jiedu 
kėsinosi išgėdini dvi mer
gaites. Suimtiesiems gręsia 
ilgu metų kalėjimas.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku 
rių jns kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalne? D-ras Ret-der sako, 
k»d galima, Ir “Teisingas Patarėja?” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi valkų, 
kad ir labai nori? "Teisinga.-! Patarė
ja?” ir šita klausima at«ako.

Kokius vyrus moterys myli* Ko- 
kis* moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
zingaa Patarėjas” pasakys jums ris- 
aa-

Kas reikia žinoti, kad vaikai bota 
šventi ir gražus? Kaip turi uzoua»- 
ayu nėščia moteris? Kaip reikia au- 
K-irti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigam* turėtą būt už

drausta kalbėt apie žetnov niekiu rei
kalas?

1 visus šiuos klausinius “Teisingas 
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga <raži, sa paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—lr daug-daug kitų {domių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui duvo aunaud m tokie mokslo vei
kalai, kaip VVelIso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelscbe's “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thruths” ir daugybė kitų. 'Jai kartu mo
kykla ir papuošimai uunuoM. Kaina fl.6O Utflisakykit “Teisinga 
Patarėją.’*
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Ke reiškia meile ir ii kur ji pa
reina ?

Kaip atrirsdo ir k« r* iš kis bučkis?
Ka reiškia "pirmoato« naktie? tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunlyai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia šliubinia žiedą? ? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydrai? 
Ryžių barstymas jauniems ant <al- 
vų ? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetėjimą kad (tepadaryti klsi- 
•!<•« ?

Kukio tmauĮ yeriausia tekėti rr
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimu 
labai svarbus, nes nuo jo priklaoso 
gyvenimo laim* ar nelaimė. Bet k* 
viai slepia, 14 atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiausiu kiekvienos šeimynos klausi
mas. ir “Teisingas Patarėjas” ei* 
patiekia įdomių ntlornaacijų.

1
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Vietines Žinios
išrinkta komisija.

Šios draugijos vaidybon
ateinantiems metams išrink
ta: pirm. A. Kriauėialis. se-! 
kret. J. Krasinskas, fin. sek. 
J. Samsonas, iždin. J. Dva
reckas. Apie kitus valdybos 
narius bei įvairias komisi
jas. tikiuos, praneš sekreto
rius.

Po seimo, vakare toj pat 
saiėj buvo vakarienė. Dalv- 

choro! vavo gražus būrys svečių. 
Vakarienės rengimu dau- 

rupinosi p. Tuinila
draugijos centro iinnįnin
kąs A. Kriauėialis iš Wor- ’ tali?a aar. *elias P°mas V 
cester. Mass. Sekretoriavo ?ane-e&, kinų \aidus irgi, 
J. Arlauskas, jam padėjo'''^1UO&’ Paskelbs sekreto- 
p. Mereškevičius. Protar
piais pirmininką pavadavo 
šios organizacijos vicenirm.
J. Tuinila. Pri? kito stalo 
savo vietas užėmė kasinin
kas J. Dvareckas ir finansų
rast. J. Samsonas. ,. , T ,, • •• • auskas. -Jo pakviesti kaloe-;Į mandatų komisiją pirai.;, kė £ I
knaucialis paskyrė J. Ste- Rriaučialb. J. Krasin-!
ponaiti, J. Krasinską ir K.
Zurli.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti: J. Steponaitis -J. j? Valaitis ir Tuinila. 
Krasinskas, A. Matjoska,
K. Zurlys. Prie jų dar pa 
kviestas iš Brooklyno sve
čias J. Valaitis, o vėliau ir

IŠ LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS SEIMO

Amerikos Lietuvių Tarybai 
paskirta $300; Lietuvos 

vaikučiams $200
Pereitą sekmadieni, bii’ž.

6 d., So. Bcstono Lietuvių 
salėj Įvyko Lietuvai Lemti 
Draugijos seimas. Seimas 
pradėtas su Amerikos ir 
Lietuvos himnais, kuriuos 
sugiedojo Gabijos 
narių gnipė.

Seimui pirmininkavo šios gausia .. . - .- - ir Anesta: jiedu pasikvietė 
talka dar kelias

tikiuos, 
t i' s.

Vakarienė buvo skaniai j 
naruošta. o dargi \voreeste-! 
riečiai. kriauėialis ir Dva
reckas. atvežė porą išvirtų! 
kumpių. Programą vedė bu-1

'• ves-centro sekretorius Ar-i

kas, S. Michelsonas, Joku- 
auskas. Ivaška. Mereškevi

čius. Dr. Kapočius. Dvarec-

Po vakarienės kiti dar bu- 
' reliais šnekučiavosi, kiti pa- 
’ Įsišoko. Koresp.

PROTESTO REZO
LIUCIJA

dėl bolševikų propagandos 
olatinamos U. S. valdžios 
pinigais per Office of War 

Information

‘‘Kel.’’ red. S. Michelsonas.
Pirmiausia pirmin. Kriau

čialis pakvietė pasakyti kal
bą Lietuvos garbės konsulą 
ad. Šalną. Po jo kalbėjo J.
Valaitis. BALF rūbų rinki
mo skyriaus vedėjas.
• Rezoliucijų priimta bent Lietuvai Remti Draugijos 
keletas. Tikiu, kad sekreto- Konferencija, susidedanti 
rius paskelbs jas musų laik-į iš patriotiškų Amerikos be
raščiuose. Iš svarbiausių re- tuvių organizacijų, susirin- 
zoliucijų gal bus šios: Vie-1 kusi South Bostone 1945 
nOj viSI SGiiTiG 
sisakė. kad

^-1 .-k lxTX--» «-k «vi ai v \ iai
jie visomis

galėmis rems Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kitoj rezoliu-

■j įlietų viir.v’iiv o viictiia i
įs- klausiusi raportą, kad Of-

fice of VVar Information 
spausdina ir siuntinėja sve- 

cijoj protestuojama prieš timkalbių laikraščiams pro- 
War Information Biurą Wa-j pagandą. kuri stengiasi gra- 
shingtone. kad tas biuras, • žiomis spalvomis nušviesti 
amerikos piliečių pinigais t bolševikų terorą Pabalčio 
palaikomas, skleidžia bolše- j valstybėse, priėmė sekančią 
vikišką propagandą, siunti- j rezoliuciją:
nedarnas 
lietuvių 
Įstaigoms.

Delegatų su mandatais 
nuo Liet R. D-jos skyrių ir 
nuo kitų organizacijų buvo

SO. BOSTON.

£

kas sk rtinga nno šių dienų.transportacija Bostone buvo kur 
Gatviakariai. arkliais vežami ir “kalamaškos” buvo vienatinė 
transportacijos priemonė. Tai buvo dienos, kuriose buvo už
dėta Haffenreffer alaus darykla, atsižymėjusi kokybe ir pro
dukcija.

HAFFENREFFER, & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
M

moderniška transportacija su savo greičiu, darbingumu ir ap
tarnavimu. sulyginamai su arkliais traukiamais gatviaka- 
riais progresavo, lygiai progresavo ir alaus industrija. Haf
fenreffer <& Co. Ine., išdirba PICKVVICK ALE. išdirba nuola
tos — per depresiją ir gerais laikais, užimanti vieną iš didžiau
sių Amerikoje brovarniu vietą.

SEPTVN1OSDEŠIMT PENKTI JUBILIEJINIAI METAI

Sandariečiai turės 
pikniką

Ateinantį sekmadienį. JO, 
ąįbirželio, sandariečiai ruošia 

. ,i._i---- j Keistučio dar

Staiga mirė K. Budreckis Lietuvai Remti Draugija RADIJO PROGRAMA
taria aciu!

Reikalingos Moterys
Į ___________________

Dišių plaut
$24 i savaitę su valgiu, arba 

$27 valgio. Dirbt 6 dienas. 

Darbas pastovus ir vieta sma

gi. Krtvptis tuoj pas

BLINSTRUB’S * 
304 Broadvvay, So. Bostan

EOF IS BEVZRAGE CO.

220 E St eet. South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų lėliams, vestu

vėms j namus ir sales. (-)

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU .3141.

A. f. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

5C6 BROADWAY
• SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TP.Obridjre 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 v

- Nedčliomis ir Šventadieniais
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Ceatral Sq. 

CAMBRIDGE. MASS.

Gyv. 31132

Pereito pirmadienio rytą —----- Lietuvių Radijo Korpora-
rastas negyvas lovoj Kazys Lietuvai Remti Druagijos cijos programa ateinantį ne- 
Budreckis. South Bostono seimo rengimo komisija šir- dėldienį iš W0RL stoties,

Tel. 2Š624

ekskursiją į Keistučio dar- Strand Cafe— Restaurano dingai dėkoja visiems, kurie 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
savo buletiniusl Kadangi ta Rusijos pro-ižą, E. Dedham. Mass. Pik-'• ir alinės — pusininkas. padėjo suruošti taip vykusi 10:30 ryto, bus tokia: 

spaudai ir kitoms paganda yra spausdinama; niko programa susidės iš Velionis buvo stipins ir seimą. o ypač dideli ačių,
ir platinama L. S. valdžios dainų, muzikos ir kitokių dar ne senas vyras. Jis su reiškia šeimininkėms, kurios 
pinigais, tuo tarpu kaip pa- pamarginimų. Dainuos Ga- savo žmena gyveno prie j surengė delegatams tokią 
ti Rusija neįsileidžia nei A-į bijos choras ir žada buti ge- Thomas Parko. Laidojimo šaunią vakarienę. Tasai 

aptarnavimu rūpinasi gra-1 nuopelnas tenka draugėms
47, ir apie tiek pat atskirų 
nariu ir svečiu.

merikos korespondentų savo ■ ra orchestra, 
žemėn:

Kadangi šitpkios propa-

1— Muzika.
2— Dainininkas Ign 

biliunas iš Dorehester.
3— Pasaka apie Magdutę

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredor.o 9 iki 12 
fr susitarus

AKIU DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas ak)3 ir tinka
mu laiku sugražinu šviesa. Iše<- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE, MASS.

Ku-

Tarimai ėjo gan tvarkin-; gandos platinimas .Jungti
nėse Valstijose daro nerei
kalingų musų valdžiai išlai- 

! dų. o mums. kurių tėvus ir 
brolius Pabalčio valstybėse

Sandariečiai kviečia 
vo pikniką visus.

sa-
IC

borius Zaleckas.

gai
did-

ir sklandžiais: nebuvo 
lių ginčų nei įsikarščia

vimų, už ką kreditas pri
klauso šio organizacijos ga

Lankėsi svečias

biam ir darbščiam pirminin- bolševikai persekioja, daro 
labai skaudžią moralinę 
skriaudą;

Todėl ši konferencija

kui p. Kriaučialiui.
Padaryta daug gerų nuta

rimų. Nutarta šią vasarą ir 
pikniką surengti, kurio pel
nas bus paskirtas ALT.

Buvo skaitytas laiškas 
nuo ALT centro, kurį pasi
rašė p. M. Vaidyla. Laiškas 
priimtas ir seimas nutarė

nro

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningradą.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
motorą. Moterą ir Vyrą ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVR, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvrealth 4370

Gegužienei. Strimaitienei.!
----------------- į Tamošaitienei. Svilienei.

Lankėsi p. Valaitis Mereškevičienei. Taip pat;
--------  panelėms, kurios patarnavo

Bostonan buvo atvykęs iš prie stalų — Vaičiuliony- 
Brooklyno p. J. Valaitis, i tems. Janulytei ir Tumavi-

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskite į 
šiuo adresu- VVORL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boston. Mass. S. Minkus.

musui BALF drabužių sandelio čiutei 
senas ‘ vedėjas. Ta proga svečias 
laik-i aplankė ir “Keleivio" re-

Rengimo Komisija. PARSIDUODA NAMASPereitą antradieni 
redakcijoj lankėsi 

i “Keleivio” skaitytojas 
rodininkas Tamošius Baltu-: dakciją. 
lionis iš Exeter. N. H. Jis —

biz- Kapų
nio reikalais ir prie progos 
užėjo pas mus. Pasikai’-ėjus 
apie Lietuvos reikalus, drg. 
Baltulionis atnaujino savo 
prenumeratą net pora’ me
tų. kad Maikio Tėvas geriau 
tarkuotu Lietuvos i-riešus.

testuoja prieš tokią propa- buvo atvykęs į Bostoną
gandą ir prašo atatinkamus 
U. S. vyriausybės organus 
ištirti Office of VVar Infor
mation. kuriame, matvt. vral • _ «r ▼ •
įsiskverbusių Maskvos agen

puošimo
Boston?

diena

Tarybai tuojau pasiųsti tris tų, ir išvalyti tą įstaigą, kad
šimtus dolerių, vesti kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Taip pat seimas nuta
rė sukelti nemažiau $500 ir 
iš savo iždo paskyrė $200, 
kad už tuos pinigus nupirk
ti vaikučiams rūbų ir pa
siųsti į BALF rūbų sandėlį, 
kad nusiųstų pašelpos rei
kalingiems po visą pasaulį 
išblaškytiems lietuvių naš
laičiams. Tą darbą vykdyti

ji galėtų tarnauti geriems 
tikslams.

Nutarta šios rezoliucijos 
kopijas anglų kalboje nu
siųsti Justicijos Departa
mentui. Senatoriui VVaishui. 
Kongresmanui MacCoima- 
kui ir vietos amerikiečių 
spaudai.

Pasirašo Konferencijos
Pirm. A. Kriaučialis, 
Sekr. J. Arlauskas.

Bostoniečiai matė 

klajokli

erd
viu

Pereitą trečiadienį Bosto
ne buvo apvaikščiojama ka
pų puošimo diena. Buvo už
darytos visos valdiškos Įs
taigos. visos krautuvės ir 
net dalis dirbtuvių. Tūks
tančiai žmonių rinkosi į ka
pines ir parkus, kur buvo 
daromos tam tikros apeigos.

Iškilmėse dalyvavo pir
mojo ir antrojo pasaulinių 
karų veteranai, kartu ir lie
tuviai.

Pereito penktadienio nak 
tį astronomiškai nusiteikę 
žmonės turėjo progos maty
ti retą erdvės klajokli —į 
Kopfo kometą, kuri til: kar-i I Bostoną sugiyžta vis 

į tą į keturis metus pri -iaiti-i daugiau Europos karo vete- 
na arčiau žemės, padariusi į ranų. Tarp jų yra daug bu- 
7.000.000,06 mylių kelionę, vusių belaisvių Vokietijoj.

LABAI REIKALINGAS 
DARBININKAS So. Bostone. 76 Broad- 

way. kampas A St.. 6 apart- 
mentai su šilima. 1 taverna, 
1 barberšapė, geros paja
mos. kaina prieinama, nes 

dalintis palikimą. A-
gentu nereikia. Telef onuo- 

(25

kepti lietuvišką ir baltą duoną, taip- 
t i Vicnna ralis. Yra padėjėjas. Dirb
ti reikia 6 naktis (48 valandas, per 
: avaitę. Mokestis, $55.00. Darbš
čiam žmogui gera vieta dabar ir p«« į 

aro. Platesniu žinių klauskit laiš- reikia 
ku. (27)

BOSTON BAKING CO.. ,
8 Ame? St., Lowell, Mass. Klt. AJAj-2'Joj.

Tel. ŠOU. 1613
Take advantage of CASPER’S 

moming SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS EROM $5. TO $50 
Luxarious Waves Sėt VVhile You Reiax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broad»ay. South Boston. Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Tel. ŠOU 2303

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Room 27 

BOSTON. Tlef. I^fayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1^.

Linksmas ir įvairus

IKNI
Rengia A. L. T. Sandaros 7 kuopa

SEKMADIENI, BIRŽELIO 10, 1945 
KEISTUČIO PARKE — E. DEDHAM. MASS.

Pikniko programa is Janiu muzikos į|- ittirių

žaidimų. Dainuos Gabijo- choras vad S Paurai. Kviečiame 

Bostono ir apylinkės lietuvus atvykti i šį pikniką ir links

mai ir smagiai praleisti Nedėldieni Birželio 10 d.
Rengėjai.

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

yra pas

STEVĘ BAGDONĄ
Jis pagamina lietu' i.-kii kiibasų >u rukšeiais kopūstais.

paekstienos ir kt. ' t-a0

I, p.-, iur,‘ gern gėrimu, stiprių ir lengvų.

5B5 Su. Main Street. Brockton, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
i Insured 
M o vers)

Perkraustom
ėia pat ir į to-J 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BRO A DW A Y.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4C18'
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